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1 JOHDANTO 

 

Bakteerien aiheuttamat virtsatietulehdukset ovat virtsarakon yleisin 

tulehduksellinen vaiva koirilla (Alves ym. 2004) ja niiden tyypillisiä oireita ovat 

tihentynyt ja vaikeutunut virtsaaminen. Tässä työssä tarkastellaan koiran 

ruokinnan mahdollisia vaikutuksia virtsatietulehduksen sairastamiseen. 

Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi koiran alempien virtsateiden tulehduksen 

synty ja hoito. Lisäksi tutustutaan koiran ruokintaan käymällä läpi koiran 

tarvitsemat ravintoaineet sekä erilaiset koiran ruokintatavat. Lopuksi katsotaan 

minkälaisia yhteyksiä ruokinnan ja virtsatietulehdusten välillä on aiemmin 

havaittu.  

 

Tutkimusosuus on toteutettu kyselytutkimuksena. Ensimmäinen kahden sivun 

ruokintakysely toteutettiin vuonna 2003. Tässä pilottitutkimuksessa löytyi selviä 

viitteitä ruokinnan vaikutuksista tulehdusten syntyyn. Tämän pohjalta toteutettiin 

laajempi epidemiologinen DOGRISK-kyselytutkimus, jota käytetään tämän työn 

materiaalina. Alkuperäinen kyselylomake löytyy liitteenä työn lopusta. Tämän 

tutkielman tavoitteena ja työhypoteesina oli saada selville, onko mahdollista, 

että joillakin ruoka-aineilla on vaikutusta koiran virtsatietulehduksen 

sairastamiseen. Tutkimuksessa keskitytään virtsatietulehduksen sairastamisen 

ja ruokinnan välisen yhteyden löytämiseen. Tavoitteena on löytää ne ruoka-

aineet, joilla havaitaan positiivista tai negatiivista korrelaatiota 

virtsatietulehduksen kanssa, ottamatta kantaa, mikä mahdollinen 

vaikutusmekanismi tämän taustalla on. Samalla saa myös kuvan, mitä 

Suomessa yleisesti syötetään koirille eri ikävaiheissa.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Koiran virtsatietulehdus 

 

Virtsatietulehduksen määritelmään kuuluu kliinisten oireiden lisäksi yhden tai 

useamman mikrobin läsnäolo virtsassa (Guay 2009). Suurin osa koirien 

virtsatietulehduksista on yhden bakteerinlajin aiheuttamia ja useamman 

mikrobin aiheuttamat tulehdukset ovat yleensä nartuilla (Ling 2001). 

Tulehdukset sijoittuvat rakkoon, munuaiseen tai eturauhaseen (Guay 2009). 

Alempien virtsateiden tulehdus eli uretrokystiitti on tulehdustila virtsaputkessa ja 

virtsarakossa. Ylempien virtsateiden tulehduksella viitataan tulehdukseen 

virtsanjohtimissa ja munuaisissa. Tulehduksen rajoittuminen yhteen alueeseen 

on kuitenkin harvinaista alueiden välisten yhteyksien takia (Dunning 2002a). 

Tässä työssä keskitytään kuitenkin nimenomaan alempien virtsateiden 

tulehdustilaan. 

  

2.1.1 Etiologia ja patogeneesi 

 

Suurin osa koirien virtsatietulehduksista on bakteerien aiheuttamia tulehduksia 

alemmissa virtsateissä. Harvinaisempia ovat mycoplasmojen, klamydioiden, 

virusten ja sienten aiheuttamat tulehdukset. Yleisimmät bakteriellien 

virtsatietulehdusten aiheuttajat koiralla ovat Esterichia spp, Staphylococcus 

spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Enterobacter spp., Proteus spp., 

Klebsiella spp. ja Pseudomonas spp. (Nelson ja Couto cop. 2009.,Dunning 

2002a). Näistä kaikkein yleisimmät praktiikassa nähdyt aiheuttajat ovat E. coli, 

Staphylococcus spp. ja Proteus spp. (Chew ym. 2012). Virtsatietulehduksen 

aiheuttajamikrobit ovat yleensä peräisin suoliston ja urogenitaalialueen 

normaalista mikrobistosta, josta ne pääsevät nousemaan rakkoon virtsaputkea 

pitkin (Gilardoni ym. 1999).  

 

Bakteriellin virtsatietulehduksen syntyminen on tulosta bakteerin 

invaasiokyvystä ja isännän puolustusmekanismin tehottomuudesta (Dunning 

2002a). Tulehduksen syntyyn vaikuttaa bakteerin virulenssi organismia 

kohtaan. Bakteerin kyky kiinnittyä epiteeliin estää sitä huuhtoutumasta 
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virtsaamisen aikana ja auttaa bakteeria lisääntymään virtsateissä (Nelson ja 

Couto cop. 2009). Taudinaiheuttaja pääsee virtsateihin erityisten 

adheesiomolekyylien ja luontaisen liikkuvuuden avulla sekä isännän 

muuttuneen puolustuskyvyn takia. Bakteereiden alkuvaiheen kolonisaatio vaatii 

adheesiotekijöitä kuten bakteereiden pilukset. Perineaalialueen kolonisaation 

jälkeen bakteereilla tulee olla kyky kiinnittyä uroepiteeliin. Bakteereiden 

kiinnittyminen uroepiteeliin johtaa inflammaatioon. Tämä vahingoittaa isännän 

puolustusmekanismia sallien normaalisti harmittoman organismin 

tunkeutumisen ja kolonisaation virtsateihin (Dunning 2002a). Virtsatietulehdus 

syntyy siis bakteerien kolonisaatiosta genitaaleissa, josta bakteerit vaeltavat 

virtsaputkea pitkin rakkoon ja kiinnittyvät uroepiteeliin. Bakteerin virulenssiin 

vaikuttavia tekijöitä ovat fimbriat, kapselin K-antigeenit, O-antigeenit, kolikiinit, 

hemolysiini, B-laktamaasit, dulcitolin fermentaatio, erytrosyyttien agglutinaatio ja 

lääkeresistenssi (Nelson ja Couto cop. 2009).   

 

2.1.2 Isännän puolustusmekanismit 

 

Isännän normaalit puolustusmekanismit ovat oletetusti tärkeinä tekijöinä 

vaikuttamassa virtsatietulehdusten ehkäisyyn. Puolustusmekanismeja ovat 

normaali virtsaaminen, anatomiset rakenteet, limakalvon puolustusmekanismit, 

virtsan antimikrobiset ominaisuudet ja systeeminen immuniteetti (Osborne 

1995; Osborne ja Lees 1995).  

 

Tärkein tekijä virtsateiden steriilinä pitämisessä on virtsan tehokas virtaus, jossa 

rakko tyhjenee kokonaan (Dunning 2002a). Normaaliin virtsaamiseen kuuluu 

normaali virtsan tilavuus, virtsaamistiheys ja pieni jäännösvirtsan tilavuus. 

Anatomiset rakenteet, jotka ehkäisevät virtsatietulehduksia, ovat virtsaputken 

korkeapainevyöhyke, virtsaputken supistukset ja peristaltiikka, virtsaputken 

pituus, virtsanjohtimien supistukset ja peristaltiikka (Nelson ja Couto cop. 2009). 

Lyhyemmän virtsaputken onkin ajateltu olevan syynä naaraspuolisten 

suurempaan virtsatietulehdusten prevalenssiin verrattuna urospuolisiin. 

Lyhyempi virtsaputki tarjoaa vähemmän fysikaalista suojaa ulosteen 

mikrobistolta ja naarailla virtsaputki sijaitsee anatomisesti lähempänä 

peräaukkoa (Dunning 2002a). 
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Limakalvon puolustustekijöitä ovat nonpatogeenien kolonisaatio ja 

limakalvoproteiinien sekä vasta-aineiden tuotanto (Nelson ja Couto cop. 2009). 

Distaalisen virtsaputken, esinahan ja vaginan oma mikrobisto kilpaileekin 

patogeenien kanssa ja estää niiden adheesiota epiteeleihin. Limakalvoista 

erittyvät glykosaminoglykaanit estävät bakteerien kiinnittymistä epiteeliin ja 

paikallisesta immuunipuolustuksesta vastaa paikallinen IgA tuotanto (Dunning 

2002a). Virtsan antimikrobisia ominaisuuksia ovat hyperosmolaalisuus, korkea 

urean konsentraatio ja hapan pH (Nelson ja Couto cop. 2009). 

Hyperosmolaalisuus ja epäsuotuisa pH virtsassa hillitsee bakteerien kasvua. 

Näistä tärkeämpi antimikrobinen tekijä vaikuttaa olevan osmolaalisuus, sillä 

bakteereille tuhoisat pH arvot eivät ole fysiologisen alueen sisällä. 

Osmolaalisuuden ja pHn keskinäinen suhde näyttäisi kuitenkin olevan 

tärkeämpi kuin kumpikaan yksinään. Virtsan korkeat ureapitoisuudet antavat 

vastustuskykyä virtsatietulehduksia vastaan, sillä korkeat ureapitoisuudet ovat 

bakteereille myrkyllisiä (Dunning 2002a). Systeemisestä puolustuksesta vastaa 

puolestaan humoraalinen eli solunulkoisessa tilassa toimiva vasta-

ainevälitteinen immuniteetti ja mahdollisesti myös soluvälitteinen eli 

solunsisäisten patogeenien tunnistava immuniteetti (Nelson ja Couto cop. 

2009). 

 

2.1.3 Komplisoitunut vai komplisoitumaton virtsatieinfektio  

 

Virtsatietulehduksia on komplisoituneita ja komplisoitumattomia. Tulehdus on 

komplisoitumaton silloin, kun tulehdukseen ei liity mitään rakenteellista tai 

toiminnallista poikkeamaa (Foxman 2002). Yksinkertainen komplisoitumaton 

virtsatietulehdus on sporadinen bakteerin aiheuttama infektio muutoin terveellä 

yksilöllä, jolla on normaali virtsateiden anatomia ja toiminta (Weese ym. 2011). 

Komplisoitumattomat tulehdukset ovat helpompia hoitaa ja usein hoituvatkin 

sopivalla antibioottihoidolla (Nelson ja Couto cop. 2009).  

 

Komplisoituneeseen virtsatietulehdukseen liittyy puutteita isännän 

puolustusmekanismissa. Tällaisia ovat anatomiset poikkeavuudet tai muutokset 

virtsamäärässä (Nelson ja Couto cop. 2009). Komplisoitunut tulehdus ilmenee 
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anatomisen tai toiminnallisen epänormaaliuden tai altistavan sairauden 

seurauksena. Nämä altistavat potilaan pysyvään tai uusiutuvaan infektioon tai 

hoidon epäonnistumiseen (Orenstein ja Wong 1999). Näitä ei yleensä pystytä 

parantamaan pelkästään antibioottihoidolla vaan tauti joko persistoi 

antibioottihoidon aikana tai ilmenee pian uudelleen hoidon lopettamisen jälkeen. 

Uroskoirien suhteellisen alhaisen virtsatietulehdusesiintyvyyden vuoksi 

naaraskoiriin verrattuna, kaikkia virtsatietulehduksia uroskoirilla on aina syytä 

epäillä komplisoituneiksi (Nelson ja Couto cop. 2009). 

 

Virtsarakon tyhjentymishäiriöt altistavat virtsatietulehduksille, sillä virtsan 

pidättyminen tai rakon epätäydellinen tyhjentyminen antaa bakteereille 

enemmän aikaa lisääntyä virtsateissä. Virtsan pidättyminen voi myös 

aikaansaada virtsarakon seinämän venymisestä aiheutuvia vaurioita, jotka 

voivat puristaa intramuraalisia suonia ja täten vähentää valkosolujen määrää ja 

muita antimikrobisia tekijöitä. Pidätyskyvyttömyys yhdistettynä pienentyneeseen 

virtsaputken sulkijalihaksen tonukseen puolestaan saattaa altistaa 

askendoivaan virtsatieinfektioon. Vaurio mukoosassa voi myös johtaa 

komplisoituneen virtsatieinfektion syntyyn riippuen vaurion laajuudesta ja 

uropatogeenien samanaikaisesta esiintymisestä (Nelson ja Couto cop. 2009). 

 

Aina virtsaputkea katetroidessa bakteereja pääsee virtsarakkoon (Nelson ja 

Couto cop. 2009). Virtsaputken katetroiminen onkin suurin hoitolähtöinen 

riskitekijä virtsatietulehduksen saamiselle, koska katetrit toimivat kanavana 

ympäristön tai potilaan omille suolistobakteereille (Ogeer-Gyles 2006). Mikäli 

katetri on asennettu liian pitkälle, infektion riski kasvaa (Nelson ja Couto cop. 

2009). Profylaktisten antibioottien käyttö katetroinnin yhteydessä ei ehkäise 

tulehduksen syntymistä ja voi jopa edistää antibioottiresistenssiä. Katetrien 

käyttöä tulisi siis välttää, mikäli jokin toinen vaihtoehto on olemassa. Jopa 

lyhytaikainen katetrisointi tekee tuhoa virtsateissä (Dunning 2002a). Anatomiset 

viat voivat myös jättää tilaa bakteerien nousemiselle rakkoon tai ne voivat 

vahingoittaa mukoosan suojamekanismeja (Nelson ja Couto cop. 2009). 

Synnynnäiset poikkeavuudet kuten ektooppiset ureterit altistavat 

virtsatietulehduksille (Dunning 2002a). Vähentynyt virtsanmäärä voi altistaa 

virtsatieinfektioille, sillä vähentynyt virtsateiden huuhtoutuminen ja muuttunut 
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virtsan koostumus voivat tehdä ympäristön vastaanottavaisemmaksi bakteerien 

kasvulle. Systeemiset häiriöt kuten munuaisten vajaatoiminta, 

hyperadrenokortisismi, pidentynyt kortikosteroidien anto, neoplasia ja diabetes 

mellitus voivat johtaa komplisoituneeseen virtsatieinfektioon (Nelson ja Couto 

cop. 2009). 

 

2.1.4 Uudelleensairastuminen vai uusintainfektio 

 

Nopeasti uusiutuvat virtsatieinfektiot voidaan jakaa kahteen ryhmään. 

Uudelleensairastuminen on kyseessä silloin, kun alkuperäinen infektio ei 

hoidosta huolimatta parane täysin (Seguin 2003). Uudelleensairastuminen on 

saman bakteerilajin aiheuttama tulehdus ja kliiniset merkit ilmaantuvat melko 

lyhyen ajan sisällä antibioottihoidon lopettamisen jälkeen. Näissä tapauksissa 

antibakteerinen hoito on epäonnistunut organismin hävittämisessä. Tämä voi 

johtua vääristä antibiooteista tai niiden annostuksesta, resistenttien kantojen 

kehittymisestä tai epäonnistumisesta eliminoimaan tekijät, jotka muuttavat 

normaalia isännän puolustusmekanismia ja jättävät tilaa bakteerien 

persistoimiselle (Smee ym. 2013). 

 

Uusintainfektiossa taas aiempi antibakteerinen hoito tuhosi ensimmäisen 

infektion, mutta virtsatiet tulehtuvat myöhemmin uudestaan yleensä eri 

bakteerin toimesta (Norris 2000). Tavallisesti uusintainfektioiden väli on pidempi 

kuin uudelleensairastumisen (Smee ym. 2013). Uusiutuvia infektioita tavataan 

koirilla, joilla on jokin tulehduksille altistava tekijä kuten endokriininen sairaus, 

anatominen poikkeama, muutoksia virtsan määrässä tai virtsaamistiheydessä 

tai ne ovat immunosuppressiivisella lääkityksellä (Norris 2000). Vaihtoehtoisesti 

uusintainfektiot voivat olla iatrogeenisia ja olla seurausta esimerkiksi 

katetroinnista (Nelson ja Couto cop. 2009). 

 

2.1.5 Virtsatieinfektioiden kliinisiä ominaisuuksia 

 

Alempien virtsateiden tulehdukset johtavat usein pollakiuriaan (=tihentynyt 

virtsaaminen), stranguriaan (=vaikeutunut virtsaaminen) tai dysuriaan 

(=kivulloinen virtsaaminen) sekä makroskooppiseen tai mikroskooppiseen 
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hematuriaan (=verivirtsaisuus) (Nelson ja Couto cop. 2009). Muita oireita ovat 

nocturia (=yöllinen virtsaus), polyuria (=lisääntynyt virtsaus), vatsan alueen 

epämukavuus, muuttunut virtsan haju, virtsan samea ulkonäkö, kuume, 

vaisuus, anoreksia, oksentelu ja eturauhaskipu tai suurentuminen (Dunning 

2002a). Virtsa-analyysissa yhteensopivia löydöksiä virtsatietulehduksen kanssa 

ovat bakteriuria (=bakteereja virtsassa), hematuria, pyuria (=valkosoluja/mätää 

virtsassa) ja suurentunut siirtymävaiheen epiteelisolujen määrä 

virtsasedimentissa. Lisäksi voidaan huomata kasvanut virtsan 

proteiinikonsentraatio ja virtsan emäksisyys. Aina kuitenkaan ei tutkimuksissa 

voida erottaa bakteereita ja virtsan sedimentin poikkeavuuksia, varsinkaan 

virtsan ollessa hypostenurista eli ominaispainoltaan laimeaa tai isostenurista eli 

tilassa, jossa munuaiset eivät kykene laimentamaan eikä konsentroimaan 

virtsaa. Virtsanviljely olisi hyvä suorittaa bakteerin olemassaolon ja tyypin 

varmistamiseksi (Nelson ja Couto cop. 2009). 

 

Kystosenteesi eli rakkopunktio on paras tapa kerätä virtsaa virtsa-analyysiin ja 

bakteeriviljelyyn, sillä se estää virtsan kontaminoitumisen uretran distaaliosan ja 

sukuelinten bakteereilla. Mikäli virtsa kerätään katetroimalla, virtsaamalla tai 

rakkoa puristamalla, täytyy bakteerikontaminaatio ottaa huomioon 

tutkimuksissa. Bakteerin antibioottisensitiivisyystesti tulisi suorittaa sopivan 

antibioottihoidon valitsemiseksi ja toistuvissa virtsatieinfektioissa uudelleen 

sairastumisen ja uusintainfektioiden erottamiseksi. Täytyy myös pyrkiä 

erottamaan pelkkä alempien virtsateiden tulehdus alempien ja ylempien 

virtsateiden yhteistulehduksesta, munuaisvaurioiden välttämiseksi, sillä 

yhteisinfektio vaatii pidempää antibioottihoitoa ja tarkkaa seurantaa (Nelson ja 

Couto cop. 2009). 

 

2.1.6 Hoito 

 

Antimikrobisten lääkkeiden käyttö on yleisin lääketieteellinen 

virtsatietulehdusten hoitokeino (Dunning 2002b). Suurin osa tulehduksista onkin 

parannettavissa sopivalla antibiootilla, joskin bakteerin antibioottiresistenssi ja 

isännän puutteellinen puolustusmekanismi voivat johtaa uusiutuvaan infektioon 

(Smee ym. 2013). Antibiootin valinnassa tulehduksen paikallistaminen 
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virtsateiden tiettyyn osaan vaikuttaa hoidon kestoon, mutta ei usein itse 

antibioottiin (Dunning 2002b). On myös tärkeää tunnistaa eläimet, joilla on alla 

oleva sairaus kuten diabetes mellitus, joka altistaa virtsatietulehdusten 

kehittymiseen. Virtsa-analyysi ja viljely tulisikin suorittaa kaikille, joilla epäillään 

puutteita immuniteetissa. Antibioottihoidon tulee kontrolloida bakteerin kasvua 

riittävän ajan, jolloin isännän puolustusmekanismit estävät kolonisaation 

virtsateihin ilman pidempää antibioottihoidon tarvetta, sillä puolustusmekanismit 

ovat tärkein yksittäinen tekijä hoidossa. (Nelson ja Couto cop. 2009).  

 

Virtsatietulehduksen antibioottihoito aloitetaan joko empiirisesti tai 

herkkyysmäärityksen jälkeen. Empiirinen hoito on yleisesti käytetty praktiikassa 

muun muassa taloudellisista syistä ja omistajan haluttomuudesta eläimen 

tutkimuksiin. Empiiriseen hoitoon ryhdyttäessä, on tärkeää tuntea yleiset 

patogeenit, niiden herkkyydet ja antimikrobilääkkeiden ominaisuudet.  Empiiristä 

hoitoa ei tulisi koskaan käyttää eläimille, jotka ovat saaneet antibiootteja 

edeltävien kuuden viikon aikana, tai joilla on alla oleva sairaus tai eläimille, joilla 

on uusiutuva virtsatietulehdus (Dunning 2002b). Mikäli bakteerin sensitiivisyys 

antimikrobisille lääkkeille ei ole tiedossa, antibiootti tulisi valita bakteerille 

tehdyn Gram-värjäys tuloksen perusteella (Nelson ja Couto cop. 2009).  

 

Virtsateiden hoitoon sopivia antibiootteja ovat penisilliinit kuten amoksisilliini, 

ampisilliini ja amoksisilliini-klavulaanihappo, tetrasykliinit kuten oksitetrasykliini 

ja doksisykliini, kefalosporiinit kuten kefaleksiini, aminoglykosidit kuten 

gentamysiini, sulfonamidit, DHRF inhibiittorit kuten trimetopriimi, fluorokinolonit 

kuten enrofloksasiini ja marbofloksasiini sekä makrolidit kuten erytromysiinit. 

Sulfonamideja käytetään yhdessä DHRF inhibiittoreiden kanssa, jolloin syntyy 

yhdiste trimetopriimisulfa (Dunning 2002b). 

 

Hoidon kestolle ei ole olemassa tarkkaa aikaa. Kestoon tulisi vaikuttaa muun 

muassa aiemmin sairastetut virtsatietulehdukset ja taudin aiheuttaja. 

Pelkästään kliinisten oireiden häviäminen ei saa määrätä hoidon pituutta. 

Ennen kuin tulehduksen voidaan uskoa parantuneen, tulisi saada negatiivinen 

viljelytulos ja puhdas virtsa-analyysi (Dunning 2002b). Hoidon kesto tulisi siis 

määrittää yksilöllisesti (Nelson ja Couto cop. 2009). Ensimmäistä kertaa 
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komplisoitumatonta infektioita sairastaville hoidon pituus tulisi olla 10–14 

päivää. Virtsanviljely sekä virtsan sedimentin analyysi tulisi suorittaa hoidon 

aikana sekä loputtua hoidon onnistumisen varmistamiseksi. Sekainfektioissa 

patogeenisin organismi tulisi hoitaa ensimmäisenä, jonka jälkeen voidaan 

puuttua muihin. Antibioottien sekakäyttöä ei suositella, sillä tästä ei ole yleensä 

kliinistä hyötyä (Dunning 2002b). Oikeanlaisen antibioottihoidon valinta voidaan 

varmentaa kolmesta viiteen päivää hoidon aloituksesta tutkimalla, onko virtsa 

steriiliä (Nelson ja Couto cop. 2009). Uusiutuvaa infektiota hoidettaessa 

seurantaviljelyt ovat tärkeitä ja uusiutuvien virtsatietulehdusten mahdolliset 

seuraukset pitää selittää omistajille. Komplisoituneet ja uusintainfektiot vaativat 

pidempää hoitoa. Vähimmäissuositus hoidon kestolle on 4-6 viikkoa. 

Virtsaviljelyitä ja herkkyysmäärityksiä tulee ottaa ennen hoidon aloittamista, heti 

hoidon päättymisen jälkeen ja lisäksi useamman kerran hoidon loppumisesta, 

jotta varmistetaan, ettei tulehdus uusi (Dunning 2002b).  

 

Hoidon mahdollisia tuloksi ovat parantuminen, uudelleensairastuminen, 

uusintainfektio ja superinfektio. Uudelleensairastumisen syynä ovat usein 

epäonnistunut lääkitys, omistajan sitoutumattomuus hoitoon tai syvään juurtunut 

infektio. Naarailla uudelleensairastumiset liittyvät usein munuaisissa oleviin 

infektioihin ja uroksilla puolestaan eturauhasinfektioihin. Mikäli 

uudelleensairastuminen johtuu hoidon tehottomuudesta, tulee muun muassa 

varmistaa mikrobilääkkeen toimivuus patogeenille, lääkkeen riittävä 

konsentraatio ja hoidon pituus. Uusintainfektiossa tulee pois sulkea alla olevat 

syyt. Superinfektiot ovat harvinaisempia ja kehittyvät kun toinen organismi 

aiheuttaa tulehduksen hoidettaessa alkuperäistä tulehdusta (Dunning 2002b).  

 

Huonoon hoitovasteeseen syynä voivat olla toimimattomat lääkkeet tai 

hyödytön hoitoaika, omistajan epäonnistuminen lääkkeiden annostelussa, 

gastrointestinaalinen sairaus tai samanaikainen lääkkeiden ja ruuan antaminen, 

joka vähentää lääkkeen imeytymistä. Lääkkeet voivat myös toimia huonosti 

johtuen bakteerien kasvun pysähtymisestä tai bakteerien eristäytymisestä 

antibiooteille pääsemättömään paikkaan. Tulehdukselle altistavien syiden 

tunnistaminen ja eliminointi voi epäonnistua. Kyseessä voi olla sekainfektio, 

jolloin mahdollisesti vain yksi patogeeni saadaan eradikoiduksi. Katetrisoinnista 
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johtuvat iatrogeeniset uusintainfektiot sekä lääkeresistenssi ovat myös 

mahdollisia syitä huonoon hoitovasteeseen. Virtsanviljely ja sensitiivisyystesti 

pitäisi aina tehdä toistuvissa tulehdustapauksissa sekä tehostaa yrityksiä löytää 

puutteet isännän immuniteetissä (Nelson ja Couto cop. 2009).  

 

Komplisoituneen virtsatieinfektion ennuste on aina varauksellinen. Tärkeintä 

olisi korjata puutteet isännän immuniteettijärjestelmässä. Jos altistavia tekijöitä 

ei voida tunnistaa tai hävittää uudelleen sairastumiset ja uusintainfektiot ovat 

yleisiä (Nelson ja Couto cop. 2009). Uusintainfektioiden ilmetessä yli neljä 

kertaa vuodessa voidaan harkita matala-annoksista pitkäaikaista antimikrobista 

hoitoa. Hoidon tehon epäillään perustuvan antibiootin kykyyn vähentää 

bakteerien kiinnittymistä uroepiteeliin muuttamalla bakteerin tiettyjen 

adhesiinien ja fimbrioiden molekyylejä. Vaikka pitkäaikaishoito ei ole 

merkittävästi muuttanut resistenssin määrää ulosteen tai vaginan mikrobistossa, 

tulee tätä hoitoa tästä huolimatta käyttää vain uusiutuvissa onnistuneesti 

hoidetuissa virtsatietulehduksissa (Dunning 2002b). Matala-annoksinen jatkuva 

antibioottihoito voi kuitenkin altistaa eläimen hyvin resistenteille 

virtsatieinfektioille (Nelson ja Couto cop. 2009).  

 

Virtsan happamoittamista on kannatettu lisähoitona virtsatietulehduksissa, sillä 

hapan virtsa on vähemmän miellyttävä kasvuympäristö bakteereille. Se ei ole 

kuitenkaan korvaa antibioottihoitoa eikä sen tulisi odottaa tuhoavan infektiota. 

Virtsan happamoittamista tulisi käyttää vain yhdessä jonkin toisen hoidon 

kanssa (Nelson ja Couto cop. 2009). 

 

2.2 Koiralle tarpeelliset ravintoaineet 

 

2.2.1 Proteiinit 

 

Proteiinit koostuvat aminohapoista, joita on parikymmentä erilaista. Näistä 

koiralle välttämättömiä on kymmenen, joita sen tulee saada ravinnosta 

proteiinisynteesin toiminnan turvaamiseksi. Välttämättömien aminohappojen 

saannin tulee olla tasapainossa. Rajoittavan aminohapon saanti on vähäinen 

sen tarpeeseen verrattuna. Elimistö ei kykene varastoimaan ylimääräisiä 
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aminohappoja. Mikäli ravinnosta saatujen aminohappojen saanti on 

riittämätöntä, elimistö alkaa hajottaa kehon omia proteiineja. Energiavajeessa 

aminohapot toimivat myös mahdollisena energianlähteenä. Koiran valkuaisen 

tarve vaihtelee elämänvaiheen mukaan. Aikuisella koiralla se on noin 5 

grammaa raakavalkuaista metabolista elopainokiloa kohden vuorokaudessa 

(Saastamoinen ym. 2005).  

 

2.2.2 Hiilihydraatit 

 

Hiilihydraatit toimivat energian lähteinä. Hiilihydraatteja ovat sokerit, tärkkelys ja 

kuitu. Koira ei kykene sulattamaan hyvin kypsentämätöntä kasviperäistä 

hiilihydraattia ja eläinperäisen glykogeenin ravitsemuksellinen merkitys on pieni. 

Vain tiineelle ja imettävälle nartulle on määritetty ravinnon 

vähimmäishiilihydraattitarve. Koira ei tarvitse sokeria (glukoosia) ravinnosta, 

sillä koiran maksa kykenee tuottamaan sitä aminohapoista ja glyserolista. 

Tärkkelys puolestaan sulaa koiran ruuansulatuksessa hyvin vain kypsennettynä 

ja voi kypsentämättömänä tai liian suurina määrinä aiheuttaa koiralle ripulia. 

Tärkkelys on kuitenkin halpa energian lähde ja ylläpitää suoliston toimintaa. 

Kuituihin kuuluvat esimerkiksi selluloosa ja ligniini. Koiran elimistön 

ruuansulatusentsyymit eivät kykene hajottamaan kuituja, joten kuitujen sulavuus 

on huono. Kuidut ovat silti tarpeellisia, sillä liukoinen ravintokuitu lisää 

lyhytketjuisten rasvahappojen tuottoa suolessa ja sulamaton kuitu lisää 

ulostemassan määrää sekä ylläpitää ulosteen sopivaa rakennetta. Ruuan 

liiallinen kuitupitoisuus kuitenkin heikentää valkuaisen, rasvan, hiilihydraattien ja 

energian sulavuuksia ja häiritsee joidenkin kivennäisaineiden imeytymistä 

(Saastamoinen ym. 2005).  

 

2.2.3 Rasvat 

 

Rasvassa on energiaa yli kaksinkertainen määrä muihin ravintoaineisiin 

verrattuna. Ne ovatkin erinomainen energian lähde. Sekä kasvi- että 

eläinperäiset tuotteet sisältävät rasvaa. Kasvirasva on öljymäistä ja eläinrasvat 

ovat tyypillisesti kiinteitä eli kovia rasvoja. Rasvat sulavat hyvin elimistössä ja ne 

pidentävät ravinnon viipymistä mahassa. Rasvat ovat välttämättömiä 
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rasvaliukoisten vitamiinien A, D, E ja K imeytymiselle sekä välttämättömien 

rasvahappojen, linoli- ja alfalinoleenihappo, saannille (Saastamoinen ym. 2005). 

 

2.2.4 Kivennäisaineet 

 

Kivennäisaineet jaetaan makro- ja mikrokivennäisiin niiden määrällisen tarpeen 

mukaan. Mikrokivennäisiä eli hivenaineita elimistö tarvitsee vain hyvin pieniä 

määriä ja liiallinen määrä voi olla haitallista. Kivennäisaineiden tulisi olla myös 

oikeassa suhteessa keskenään. Koira tarvitsee kivennäisaineita lihasten ja 

hermojen toimintaan, solujen kemiallisiin reaktioihin, elimistön neste-, ja happo-

emästasapainon säätelyyn sekä rakennusaineiksi luustoon, vereen, 

hormoneihin ja valkuaisaineisiin.  Koiran tarvitsemia makrokivennäisaineita ovat 

kalsium, fosfori, magnesium, kalium, natrium, rikki ja kloori. Hivenaineita 

puolestaan ovat rauta, kupari, sinkki, jodi, koboltti, seleeni, molybdeeni, fluori ja 

mangaani (Saastamoinen ym. 2005).  

 

2.2.5 Vitamiinit 

 

Vitamiinit ovat välttämättömiä kasvulle ja elintoiminnoille, vaikka niitä tarvitaan 

vain hyvin pieniä määriä. Ne toimivat koentsyymeinä, antioksidantteina ja 

hormonien esiasteina, jolloin ne osallistuvat biokemiallisiin ja fysiologisiin 

toimintoihin. Vitamiinit jaetaan rasva- ja vesiliukoisiin vitamiineihin. 

Rasvaliukoisia ovat A-, D-, E- ja K-vitamiinit ja vesiliukoisia ovat C-vitamiini ja B-

ryhmän vitamiinit. Rasvaliukoisia vitamiineja, toisin kuin vesiliukoisia vitamiineja, 

ei tarvitse saada päivittäin, sillä ne varastoituvat elimistöön (Saastamoinen ym. 

2005). Vitamiinit osallistuvat myös elimistön immuunipuolustukseen (Mora ym. 

2008). 

 

2.2.6 Probiootit 

 

Probiootit ovat mikro-organismeja kuten bakteereita ja hiivoja, joita voidaan 

lisätä ruokaan säätelemään suoliston mikrobistoa (Parker 1974). Niitä käytetään 

ripulin hoidossa ja profylaktisesti vähentämään suoliston mikrobiston 

muuttumista antibioottihoidon yhteydessä. Probioottien kyvyllä toimia suoliston 
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mikrobiston säätelijänä on havaittu olevan myös terveydellisiä vaikutuksia 

ruoansulatusentsyymeinä ja immuunipuolustuksen stimulaattoreina (Biourge 

ym. 1998). 

 

2.2.7 Vesi 

 

Vesi on koiran tärkein ravintoaine, sillä se osallistuu lähes kaikkiin fysiologisiin 

reaktioihin. Veden tehtäviä ovat ravintoaineiden kuljetus, kuona-aineiden poisto, 

lämmönsäätely sekä nivelten, silmien ja korvien voitelu. Veri on suurimmaksi 

osaksi vettä. Koira menettää vettä virtsassa, ulosteessa ja hengityksessä. 

Tärkein veden saantitapa on juominen, sillä ruuassa oleva veden määrä 

vaihtelee suuresti (Saastamoinen ym. 2005). 

 

2.3 Koiran ruokinta 

 

2.3.1 Kuivamuona 

 

Oikein valmistetun kuivamuonan pitäisi sisältää ravitsemustieteen kannalta 

kaikki koiran tarvitsemat ravintoaineet, mutta tieto ruokinnasta lisääntyy 

vuosittain ja suositukset muuttuvat. Se kuitenkin myydään ja markkinoidaan 

koiralle aina täysravintona. Nykyään on tarjolla suuri määrä erilaisia tuotteita, 

joista monet poikkeavat vain vähän toisistaan. Erilaisia kuivamuonia on tarjolla 

koiran jokaiseen elämänvaiheeseen sekä koiran koon mukaan. Koiran 

ravinnontarve vaihteleekin jonkin verran elämänkaaren mukana, mutta 

suurimmaksi osaksi tarpeen muutokset eivät ole suuria. Poikkeuksena ovat 

aktiiviset koirat ja imettävät nartut, joiden ravinteiden tarve on huomattavan 

erilainen (Hellemann ja Marjeta 2010.). 

 

Kuivamuona koostuu jostain viljasta, liha-, kala-, tai kanajauhosta, mahdollisesti 

soijasta, öljystä ja eläinrasvasta sekä usein hiivasta ja tämän lisäksi se sisältää 

aina kivennäisiä ja vitamiineja. Ruokaseos on kypsennetty ja muotoiltu johonkin 

muotoon. Koiran kuivamuonia on satoja erilaisia ja siksi kuluttajan olisikin hyvä 

tutustua pakkausmerkintöihin, jotka voivat muuttua jopa vakiintuneilla tuotteilla 

(Hellemann ja Marjeta 2010.). 
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Kuivamuonan pakkausmerkinnässä kerrotaan ruuan sisältö, joka on jaettu 

erilaisiin prosentti ja yksikkö per kilogramma osuuksiin. Kosteutta 

kuivamuonassa tulisi olla keskimäärin 8-12 %. Tämä kertoo tuotteen todella 

olevan kuivamuonaa ja varmistaa että se on hyvin säilyvää, sillä tuotteen 

säilyvyys perustuu kuivuuteen. Valkuaisainepitoisuus kertoo yleensä ruuan 

kohderyhmästä. Aikuiselle suunnitellussa kuivamuonassa valkuaisaineprosentti 

on 22–23 %, kun taas penturuuassa sen tulisi olla vähintään 26 %. Suuria, 30–

35 %, valkuaispitoisuuksia sisältävät ruuat ovat yleensä suunniteltuja kantaville 

ja imettäville nartuille sekä raskasta työtä tekeville koirille. Hyvä on myös katsoa 

mistä valkuainen koostuu. Laadukas valkuainen sisältää eläinperäisiä tuotteita 

kuten lihaa, kalaa, maksaa tai maitojauhetta. Rasvan osuus kuivamuonassa on 

yleensä 5–20 %. Rasva on tärkeää rasvahappojen saannin ja rasvaliukoisten 

vitamiinien imeytymisen kannalta. Vitamiineja lisätään kuivamuoniin sen 

mukaan, minkä verran niitä raaka-aineista puuttuu. Osa vitamiineista kuitenkin 

tuhoutuu tuotteen kypsennyksen ja säilytyksen aikana. Esimerkiksi tuotteen A-

vitamiinin pitoisuuden olisi hyvä olla ainakin 8000–10000 ky(kansainvälistä 

yksikköä)/kg ruokaa ja D-vitamiinin 500–1000 ky/kg, jotta tuote on keskitasoa. 

Kalsium- ja fosforipitoisuudet ovat kuivamuonan raaka-aineissa usein pieniä, 

joten ruuan kivennäispitoisuutta säädellään lisäämällä siihen luujauhoa tai 

liitujauhoa. Kalsiumpitoisuus tulisi olla 1,1–1,4 % ja fosforin 0,8–1,0 % kuiva-

aineesta vanhojen suositusten mukaan, yli 2 % kalsiumpitoisuus puolestaan 

saattaa aiheuttaa koiralle oksentelua. Pakkausselosteessa voi olla myös muita 

merkintöjä, joita esimerkiksi koiralleen erityisruokavaliota suunnitteleva voi 

tarvita. Esimerkiksi kuidun pitoisuus on laihdutusruuissa suurempi, joten koiran 

painonhallintaruokaa etsivä voi kiinnittää tähän huomiota. Muita mahdollisia 

merkintöjä pakkausselosteessa ovat siis helppoliukoisten hiilihydraattien luku, 

hehkutusjäännöksen eli tuhkan määrä, kuidun määrä, 

kokonaisenergiapitoisuus, sulavan energian määrä, natriumpitoisuus ja 

kuparipitoisuusluku (Hellemann ja Marjeta 2010.). 
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2.3.2 Muu teollinen ruoka 

 

Koirille on olemassa myös valtavasti erilaisia säilykkeitä, koiranmakkaroita, 

pakasteita ja muita eineksiä. Näiden kosteus-, valkuais-, rasva- ja 

kivennäispitoisuudet ovat suurempia kuin kuivamuonassa, mutta niistä puuttuu 

tärkeitä koiran tarvitsemia suojaravintoaineita kuten vitamiineja, joista osa on 

tuhoutunut ruoan valmistuksessa tehtävässä lämpökäsittelyssä. Tämän vuoksi 

ne eivät sovi koiran ainoaksi ravinnonlähteeksi. Liian korkeat 

kivennäispitoisuudet eivät myöskään ole koiralle hyväksi.  Jonkin toisen ruuan, 

kuten kotiruuan tai kuivamuonan, lisänä ne puolestaan toimivat hyvin 

(Hellemann ja Marjeta 2010.). 

 

Säilykeruuat valmistetaan suurimmaksi osaksi eläinperäisistä raaka-aineista, 

joissa voi siis olla mukana kasviksia ja pastaa, tai kokonaan lihapohjaisista 

tuotteista. Usein kosteuspitoisuus on 80 % luokkaa. Valkuaisainepitoisuus voi 

olla esimerkiksi 37,5 % kuiva-aineesta ja rasvapitoisuus puolestaan 22,5 %. 

Kivennäispitoisuudet ovat kalsiumilla 2 % ja fosforilla 1,5 % luokkaa kuiva-

aineesta. Säilykeruokiin ei ole mahdollista sisällyttää kaikkia koiran tarvitsemia 

suojaravintoaineita, joten se ei ole täysravintoa. Sen käyttö toisen ruuan kanssa 

kuten kotiruuan tai kuivamuonan kanssa on toimivampi ratkaisu. Etuna 

säilykkeissä on niiden pitkä säilyvyys (Hellemann ja Marjeta 2010.). 

 

Koiranmakkaroiden kuten säilykkeidenkin raaka-aineet ovat pääosin 

eläinperäisiä. Ne sisältävät noin 70 % kosteutta. Kuiva-aineesta on puolestaan 

keskimäärin 47 % valkuaista, 33 % rasvaa ja 16–17 % kivennäisiä. Vaikka 

kivennäismäärästä ei näe kalsiumin ja fosforin osuutta, saattaa se 

kokonaisuudessaankin olla liian korkea. Toisen ruuan kanssa käytettynä 

makkarat ovat kuitenkin hyvä vaihtoehto (Hellemann ja Marjeta 2010.). 

 

Koirille on myös tarjolla monia muita eineksiä, jotka voivat olla viljattomia, 

kypsennettyjä, kypsentämättömiä, kasvissoseella tai kanamunalla höystettyjä, 

vitaminoituja tai vaikka maustettuja. Ne voivat sisältää myös esimerkiksi 

maksaa tai kalaöljyä. Viljattomissa eineksissä kosteutta on tyypillisesti 66–74 % 

ja eineksen kuiva-aineesta puolestaan valkuaista 37–53 %, rasvaa 27–43 % ja 
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kivennäisiä 2–4 %. Viljaa sisältävissä eineksissä puolestaan kosteutta 65–70 % 

ja eineksen kuiva-aineesta valkuaista on 29–31 %, rasvaa on 19–31 % ja 

kivennäisiä 2–9 %. Viljana eineksissä voidaan käyttää muun muassa riisiä, 

ohraa ja hirssiä. Viljaa sisältävät einekset vaativat koiralle syötettynä 

vitamiinilisän, mutta muuten toimivat vastaavanlaisesti kuin koiralle syötettävä 

kotiruoka (Hellemann ja Marjeta 2010.). 

 

Koirille on myös tarjolla monenlaisia teollisia tuotteita välipaloksi, palkinnoiksi ja 

viihdykkeiksi, kuten muun muassa puruluita ja porsaankorvia. Ne ovat koiralle 

hyviä viihdykkeitä ja herkkuja, mutta eivät ruuan korvikkeita. Myös koiran 

hampaiden hoitoon on olemassa pureskeltavia tuotteita, mutta ne eivät korvaa 

hampaiden harjausta tai mekaanista hammaskivenpoistoa. Koirille on myös 

teollisia makupaloja ja välipaloja, joita voi antaa koiralle silloin tällöin ja 

kohtuudella (Hellemann ja Marjeta 2010.).    

 

2.3.3 Kotiruoka 

 

Koiralle voidaan tarjota monenlaista itse valmistettua ruokaa. Kotiruoan 

syöttäminen antaa omistajalle tunteen, että hän osallistuu lemmikkinsä hoitoon. 

Ruoan koostumuksen voi valita ravintosisällön, toleranssin, saatavuuden ja 

hinnan perusteella. Tämä vaatii sopivan ohjelmiston, laatimistaitoa, 

ravitsemuksellista tietoa ja mahdollisuutta käyttää tarvittavia raaka-aineita. 

Toisaalta se antaa mahdollisuuden muokata ruoan ravinnepitoisuutta hyvin 

pienilläkin muutoksilla eläimen tarpeen mukaan (Remillard 2008).  

 

Kotiruokaa syötettäessä tulee ottaa huomioon ruoan oikeanlainen 

ravitsemuksellinen koostumus. Koira tarvitsee ravinnosta ehdottomasti 

proteiinia (Remillard 2008). Liha on hyvä proteiinin lähde. Siitä koira saa 

valkuaisaineiden lisäksi rasvaa sekä jonkin verran kivennäisaineita. Lihassa 

oleva rasvapitoisuus vaihtelee käytettävän teuraseläimen iän, lajin ja ruhonosan 

mukaan. Koiralle voi antaa myös sisäelimiä kuten maksaa ja munuaisia. Ne 

ovat hyvä ravintolisä sekä valkuaisen ja kivennäisten sekä joidenkin vitamiinien 

lähde. Myös kalaa voi käyttää koiran ravinnossa. Siitä koira saa rasvaa ja 

valkuaista kuten lihasta. (Saastamoinen ym. 2005). Tämän lisäksi kotiruokaan 
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tulee hiilihydraatteja esimerkiksi viljan muodossa sekä rasvaa energian lähteinä. 

Näiden lisäksi kotiruokaan on tärkeää muistaa lisätä kalsiumia, sillä useimmiten 

sen määrä ruoassa on muuten liian alhainen. Liha ei myöskään sisällä riittävästi 

kivennäisiä eikä vitamiineja, joten näiden saanti tulee turvata lisäämällä 

vitamiininlähde. (Remillard 2008).   

 

2.3.4 Raakaruokinta 

 

Raakaruokinta tarkoittaa koiran ruokkimista ravinnolla, joka sisältää raakaa 

lihaa, luita ja muita kypsentämättömiä elintarvikkeita. Tämän tyyppisen 

ruokinnan kannattajat uskovat, että raakaruokinnalla on useita etuja, kuten 

turkin laadun ja ihon paraneminen, pahanhajuisen hengityksen poistuminen, 

energian lisääntyminen ja monien sairauksien vähentyminen. Toki 

raakaruokinnassa on myös haasteita ja riskejä. Kotitekoisissa dieeteissä 

ravitsemuksellisen tasapainon säilyttäminen voi olla haastavaa, raakojen luiden 

syöttäminen voi aiheuttaa suolistotukkeumia, suolen puhkeamisia, suoliston 

tulehduksia ja lohjenneita hampaita. Tietysti täytyy ottaa myös huomioon 

bakteerikontaminaation vaara syötettäessä kypsentämättömiä tuotteita 

(Freeman ja Michel 2001). 

 

Raakaruokintadieettejä on useammanlaisia. On olemassa kaupallisesti 

valmistettuja valmiita raakaruokadieettejä, jotka ovat tarkoitettu valmiiksi ja 

tasapainotetuiksi ruoiksi ilman täydentäviä lisäravinteita. Näitä myydään 

yleensä jäisinä. Sen lisäksi on kotitekoisia raakaruokadieettejä, joista kolme 

suosituinta ovat BARF -dieetti, Ultimate -dieetti ja Volhart -dieetti (Freeman ja 

Michel 2001). 

 

BARF -dieetin, joka tulee siis sanoista biologically approriate raw food eli 

suomennos olisi ”luonnonmukainen ruokinta” (Hellemann ja Marjeta 2010) on 

Ian Billinghurstin tunnetuksi tekemä ruokintamalli. BARF -dieettiin kuuluu 60 % 

raakoja lihaisia luita ja loppuosa ravinnosta sisältää laajan kirjon muita 

elintarvikkeita sen mukaan, miten paljon ja minkä tyyppisiä elintarvikkeita 

villikoira söisi. Muiden elintarvikkeiden tulisi sisältää paljon vihanneksia. jonkin 

verran sisäelimiä, lihaa, munia, maitoa, panimohiivaa, jogurttia ja pieniä määriä 
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viljaa sekä palkokasveja (Billinghurst 1993). Dieetin tulee olla 

kokonaisuudessaan tasapainotettu, vaikka jokainen yksittäinen ateria ei ole 

tasapainossa (Freeman ja Michel 2001).  

 

Ultimate -dieetti puolestaan perustuu eräänlaiseen ruokapyramidiin, jonka 

suurin osa koostuu raa’asta lihasta sisältäen sekä lihakset, elimet että raa’an 

kananmunan. Toiseksi suurin osa koostuu raaoista luista ja seuraavaksi suuri 

raaoista vihanneksista. Täydennykseksi on vielä lisäkategoria, johon kuuluvia 

ravinteita syötetään pieniä määriä. Tähän kuuluvat rakkolevä, sinimailanen, 

välttämättömät rasvahapot sekä C-vitamiini (Freeman ja Michel 2001).   

 

Volhart–dieetti on myös eräs raakaruokinnan muoto. Siinä annetaan 

viljatuotteita, sisältäen viljaa, melassia, öljyä, munia, jogurttia ja vitamiineja, 

aamuisin ja iltaisin raakaa nautaa, sisältäen lihaskudoksen ja maksan, sekä 

lisäksi tuoreita ja kuivia vihanneksia ja yrttejä, vehnäleseitä, luujauhoa, 

valkosipulia, panimohiivaa, rakkolevää, omenaviinietikkaa, kalanmaksaöljyä ja 

C-vitamiinia. Muita ruokia suositellaan annettavaksi kiertoon perustuen, 

esimerkiksi hedelmiä annettaisiin kolme kertaa viikossa (Freeman ja Michel 

2001). 

 

2.4 Ruokinnan ja virtsatietulehdusten yhteys 

 

Kissoilla on tutkittu ruokinnan ja alempien virtsateiden sairauksien yhteyttä. 

Tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet pääosin virtsakiteiden ja virtsakivien 

sekä ruokinnan välisiin yhteyksiin, eikä ole paljon tietoa varsinaisen 

virtsatietulehduksen ja ruokinnan välisistä yhteyksistä.  

 

Eräässä ei satunnaistetussa tutkimuksessa (Bartges ja Kirk 2006) idiopaattista 

kystiittiä sairastavilla kissoilla, kliinisiä merkkejä virtsatietulehduksesta oli 11 

%:lla purkkiruokaa syövistä kissoista ja 39 %:lla kuivamuonaa syövistä 

kissoista. Molemmat ruokavaliot olivat hapatettuja ja suunniteltu ehkäisemään 

struviittikiteitä ja virtsakivitautia. Toisessa tutkimuksessa (Bartges ja Kirk 2006) 

puolestaan kliinistä parannusta ja virtsatietulehdusten vähentynyttä kliinisten 

merkkien esiintymistä ilmeni myös kissoilla, jotka söivät purkkiruokaa. Näiden 
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tutkimusten perusteella purkkiruuan syöttämisestä virtsatietulehduksista 

kärsiville kissoille olisi hyötyä. Tutkimukset eivät kuitenkaan ole olleet 

satunnaistettuja ja kontrolloituja kokeiluja (Bartges ja Kirk 2006).  

 

Artikkelissa (Osborne ym. 2009) ruokinnan merkityksestä koirien ja kissojen 

virtsakivien hallintaan käsiteltiin ruokinnan muutoksen vaikutuksia virtsakivien 

hajoamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Virtsakivien hallinnan tavoitteena on estää 

kivien kasvu ja edistää kivien liukenemista korjaamalla tai kontrolloimalla alla 

olevat epänormaaliudet. Ollakseen tehokas, hoidon tulee lisätä kiteiden 

liukoisuutta virtsaan, lisätä virtsan määrää ja vähentää kiteiden määrää. Näitä 

ominaisuuksia on tavoiteltu muuttamalla ruokinnan avulla virtsan pH:ta 

kiteidenmuodostumiselle epäedulliseksi, lisäämällä ruoan kosteutta virtsan 

määrän lisäämiseksi ja muuttamalla ruoan koostumusta kiteiden määrän 

vähentämiseksi (Osborne ym. 2009). Osborne ym. (2009) mukaan ruokinnan 

muutoksilla on saatu vaihtelevia tuloksia riippuen alla olevasta virtsakivityypistä.  

 

Tutkimuksia on tehty karpaloiden käytöstä virtsatietulehduksen ehkäisemiseen. 

Karpaloiden teho perustuu kahteen kemikaaliseen yhdisteeseen. Nämä ovat 

fruktoosi ja proanthosyanidiini, joka on karpaloissa oleva flavonoidi. Yhdisteiden 

teho perustuu bakteerien tarttumisen estämiseen virtsateiden seinämään. 

Fruktoosin tehoa peroraalisesti annostellessa ei ole kuitenkaan pystytty 

kliinisesti todistamaan, kun taas proanthosyanidiinilla näyttäisi olevan vaikutusta 

bakteerien kiinnittymisen ehkäisemiseen. Proanthosyanidiinit imeytyvät 

nopeasti ruoansulatuskanavasta ja erittyvät virtsaan. Ne toimivat E. colia 

vastaan muuttamalla sen solukalvoa, puristamalla sen fimbrioita vähentäen 

bakteerin kykyä pysyä paikoillaan tarpeeksi kauan aikaansaadakseen infektion 

ja muuttavat bakteerin muotoa sauvoista pyöreiksi, jolloin bakteerin aktiivisuus 

muuttuu (Howell 2007; Sallit ja Collins 2013). 
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3 AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 

3.1 Materiaali 

 

Tässä tutkielmassa on käytetty materiaalina internetissä olevaa DOGRISK-

kyselytutkimusta. Kysely on ollut avoinna osoitteessa www.ruokintakysely.fi 

joulukuusta 2009, jossa se on kenen tahansa täytettävissä. 

Kyselytutkimuksessa on kysymyksiä laajasti muun muassa koirien ruokinnasta 

pentuaikana, nuorena koirana ja aikuisena, kysymyksiä koirien emoista, koiran 

elinympäristöstä ja olosuhteista sekä koiran sairauksista. Tähän työhön käytetty 

materiaali on kerätty ajalla joulukuu 2009 - kesäkuu 2010 ja tutkimuksen alkuun 

mennessä siihen on tullut 3467 vastausta.  

 

3.2 Kyselylomake 

 

Suuri koirakysely eli DOGRISK-kyselytutkimus on kyselylomake koiran 

ruokinnasta, eri sairauksista ja elinympäristöstä. Kyselyn tarkoituksena on 

kerätä tietoa suomalaisista koirista, niiden ruokinnasta ja sairauksista sekä 

sairauksiin vaikuttavista tekijöistä. Kyselylomake löytyy kokonaisuudessaan 

liitteenä tutkielman lopusta. 

 

3.2.1 Yleiset ja elinolosuhteita koskevat kysymykset 

 

Yleiset kysymykset tutkimuksessa koskivat muun muassa koiran ikää, rotua, 

painoa, sukupuolta, väritystä, ravitsemustilaa, luonnetta, aktiivisuutta, 

pääkäyttöä, rokotuksia ja matohäätöjä.  

 

Koiran elinolosuhteita koskevat kysymykset puolestaan liittyivät muun muassa 

koiran asumisoloihin, kodin siisteyteen, lämmitysjärjestelmään ja 

tupakansavualtistukseen. Kysymyksiä oli myös koiran rappusissa kulkemisesta, 

vapaana pihalla olemisesta sekä pannan ja valjaiden käytöstä. Koiran ulkoilun 

määrästä, alustasta, lepoajoista ja ruumiinrakenteesta on myös kysytty.  
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3.2.2 Sairauksia koskevat kysymykset 

 

Koiran sairauksia oli listattu kyselylomakkeeseen laajasti. Lomakkeessa 

jokaisen sairauden kohdalla pystyy vastaamaan onko koira sairastanut kyseistä 

sairautta, onko koira sairastanut sairautta harvoin tai usein, missä iässä sairaus 

on alkanut ja sairastaako koira kyseistä sairautta edelleen.  Vastauksessa 

pystyi myös vastaamaan loppuiko sairaus mahdollisesti ruokinnan vaihdoksen 

jälkeen vai eikö siitä ole huomattu olleen apua. Kysyttiin myös kroonisesta 

sairastelusta ja onko koiralla jatkuvia lääkityksiä. Tässä tutkielmassa on käytetty 

tuloksia virtsatietulehdusta sairastaneiden osalta. 

 

3.2.3 Emää koskevat kysymykset 

 

Koiran emästä kysytään rokotukset tai matohäädöt tiineyden aikana tai juuri sitä 

ennen, mitä emä oli syönyt tiineyden ja imetyksen aikana. Lisäksi kysytään 

kaikki samat kysymykset emän sairauksista, joita on kysytty myös varsinaisesta 

koirasta, josta vastauksia annetaan. Emän ruokinnasta on kysytty vain 

tiineyden- ja imetyksenaikainen ruokinta pääpiirteissään. 

 

3.2.4 Ruokintaa koskevat kysymykset 

 

Koiran ruokinnasta alku-pentuajalla (0-2kk) kysytään yleisellä tasolla, mitä koira 

on saanut maidon lisäksi. Vaihtoehdot pentuajan ruokintaan ovat teollinen 

ruoka, kotiruoka, näiden sekoitus tai ei tiedä/ei muista. Kasvattajan antamia 

ohjeita ruokinnan suhteen on myös kysytty.  

 

Muina ikäkausina ruokintaa koskevia kysymyksiä on laajasti ja ne on jaoteltu 

koiran iän mukaan. Erikseen ruokintaa oli kysytty pentuajalta (2-6kk), 

nuoruusajalta (pieni rotu 6-12kk, iso rotu 6-18kk) ja aikuisiältä. Kaavakkeessa 

on eroteltu eri ruoka-aineet tarkasti. Vastausvaihtoehdot jokaisen ruoka-aineen 

kohdalla ovat: 1) ei koskaan, 2) muutaman kerran vuodessa, 3) muutaman 

kerran kuukaudessa, 4) muutaman kerran viikossa tai 5) aina/miltei 

aina/päivittäin. Mukana kyselyssä ovat seuraavat ruoka-aineet: kuivamuona, 

säilykeruoka/koiranmakkara, sairauksien erikoisruoat, tuoreruoka, kypsennetty 
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liha, kypsentämätön liha, kypsennetyt sisäelimet, kypsentämättömät sisäelimet, 

kypsennetty kala, kypsentämätön kala, kypsennetyt luut/rustot, 

kypsentämättömät luut/rustot, kypsä naudan maha, raaka naudan maha, 

kypsennetty kananmuna, kypsentämätön kananmuna, nakki/lenkkimakkara, 

verilätyt, maksalaatikko, ruuantähteet/ihmisten ruoka, fermentoitu liha, kuivatut 

eläintenosat, maito, jäätelö, maitotuotteet, juustot, kypsennetyt vihannekset, 

kypsentämättömät vihannekset, fermentoitu vilja, fermentoidut kasvikset, 

kypsentämättömät hedelmät, kypsentämättömät marjat, keitetty riisi, muut 

viljatuotteet, peruna, pasta/couscous, leipä, gluteeniton leipä, kuivamuona 

makupaloina, koirankeksejä, kuivattuja sisäelimiä, kuivattu kala, puruluut, 

ulkona keppejä, ulkona raatoja, ulkona ruohoa, multaa, savea/kiviä, ulkona 

vettä lätäköistä, ulkona ulosteita, kasvisöljyä, eläinperäiset öljyt ja rasvat, 

öljytuotteet, Yrjölän puuro tai jotain muuta, mitä. Lisäksi suureen osaan ruoka-

aineista pystyi vielä tarkentamaan valintaa esimerkiksi mitä sisäelimiä koira syö.   

 

Kyselyssä pyydetään myös arvioimaan kokonaisuudessaan kuinka suuri 

prosentuaalinen osuus koiran ruuasta on kuivamuonaa, muuta teollista ruokaa, 

kotiruokaa ja raakaruokaa. Ruokinnan tiheydestä ja lisäravinteista on myös 

kysymykset. Lisäksi on kysymyksiä ruokinnan muutoksista, missä iässä se on 

tehty ja mistä syystä. Koiran ruoka-allergioita on kysytty sekä onko omistaja 

huomannut ruokinnan vaikuttavan koiran terveydentilaan.  

 

Kysymyksiä voi myös ohittaa. Mikäli ei osannut vastata tarkkoihin kysymyksiin 

koiran ruokinnasta, pystyi vastaamaan epätarkemmin eli minkälaista ruokaa 

koira pääasiallisesti söi pentuaikana ja nuorena koirana. Myös jos koira on 

aikuisena syönyt samalla tavalla kuin pentuna tai nuoruudessa pystyy sillä 

kuittaamaan laajemman kysymyksen ruokinnasta. 

 

3.3 Tutkielmaan valitut kysymykset  

 

Työhön valittiin mukaan peruskysymyksiä koiran iästä, sukupuolesta ja 

steriloinnista. Varhaisen pentuajan, eli alle 2 kuukauden ikäisen pennun, 

ruokinnasta otettiin käsittelyyn kysymys, minkä tapaista ruokaa koira oli syönyt. 

Tähän oli voinut vastata ”lähinnä kotiruokaa”, ”lähinnä teollista ruokaa”, 
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”sekoitus molemmista” tai ”en tiedä/ en muista”. Koiran myöhäisemmän 

pentuajan (2-6 kk), nuoruusajan (6-12 kk) ja aikuisiän ruokinnasta käytettiin 

laajaa kysymystaulukkoa, jossa oli kysytty omistajalta erikseen koiran eri ruoka-

aineiden syönnistä. Tästä taulukosta työhön valittiin yleisimmät ruoka-

aineryhmät koskien kuivaruokaa, muuta teollista ruokaa, kotiruokaa ja 

raakaruokaa, jättäen pois ruoka-aineiksi kuulumattomia aineita kuten keppejä, 

multaa, kiviä ja ulosteita. 

 

3.4 Tilastotiede 

 

Tilastollinen analyysi suoritettiin PASW Statistics 18 –ohjelmistolla. 

 

3.4.1 Uudelleen luokittelu 

 

Osaa kysymyksistä muokattiin tilastollisen tulkinnan helpottamiseksi. 

Ikäkysymys luokiteltiin uudelleen yhdistämällä eri vastausvaihtoehdot. 

Kysymykseen pystyi alun perin vastaamaan onko koira pentu (2-6kk), nuori (7-

12-18kk) vai aikuinen ja kuinka monta vuotta. Tämä kysymys yhdistettiin niin, 

että tehtiin kahdelle ensimmäiselle vastaukselle uudet muuttujat (0-6kk ja 7-

11kk), jotka lisättiin aikuiskysymykseen. Näin saatiin vain yksi ikäkysymys, josta 

näki kaikkien koirien ikäjakauman.  

 

Virtsatietulehduksen alkamisikä kysymys muokattiin myös. Alun perin 

kysymykseen pystyi vastaamaan: virtsatietulehdus alkoi iässä vuotta ja 

kuukautta. Tämä yhdistettiin siten, että alle vuoden iässä alkaneet 

virtsatietulehdukset jaettiin ryhmiin 0-6 kuukauden iässä ja 7-11 kuukauden 

iässä, siten että 6 kuukauden iän vastanneet laitettiin ryhmään 7-11 kuukauden 

iässä ja 12 kuukauden iän vastanneet laitettiin ryhmään 1 vuosi. Vuosia ja 

kuukausia vastanneilla otettiin huomioon vain vuosi eli esimerkiksi 1 vuosi 5 

kuukautta vastannut laitettiin ryhmään 1 vuosi. 

 

Useissa ruoka-aineissa on mahdollisuus valita kaksi vaihtoehtoa ja valita 

molempien kohdalla kuinka usein koira syö sitä. Esimerkiksi kuivamuonassa on 

kaksi vastausvaihtoehtoa, jossa pystyy valitsemaan eri kuivamuonan ja 
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molemmille antotiheyden. Näiden kohdalla käytettiin vaihtoehtoa, jolla oli 

suurempi arvo eli esimerkiksi jos toista ruokaa on syötetty päivittäin ja toista 

muutaman kerran kuukaudessa valittiin tutkimukseen vaihtoehto päivittäin.  

 

3.4.1 Materiaalin valinta 

 

Alun perin kyselyyn vastanneita oli yhteensä 3467, joista virtsatietulehduksen 

sairastaneita 368. Monet koiranomistajat olivat vastanneet DOGRISK-kyselyyn 

puutteellisesti, joten tähän tutkimukseen mukaan otettiin vain tietyt kriteerit 

täyttävät. Valintakriteerinä käytettiin vastaamista koiran ikää, sukupuolta ja 

virtsatietulehduksen sairastamista koskeviin kysymyksiin. Tällöin saatiin 2994 

koiran ryhmä, joista 349 oli sairastanut virtsatietulehduksen.  

 

3.4.2 Tilastolliset menetelmät ja tulkinta 

 

Tässä työssä tutkittiin koiran ruokinnan yhteyttä virtsatietulehdukseen 

sairastumiseen. Aluksi käytiin läpi perustietoja kaikista kyselyyn vastanneista ja 

tutkimukseen valituista. Tutkimukseen valitusta ryhmästä tutkittiin ruoka-

aineiden frekvenssien sekä virtsatietulehduksen sairastamisen välistä yhteyttä. 

Tilastollisen merkitsevyyden osoittamiseksi on käytetty Spearmanin 

järjestyskorrelaatioiden p-arvoja. Tilastollisesti merkitseviksi tulokset katsottiin 

p-arvon ollessa < 0,05 (95 % luottamusvälillä). Aineiston suuren määrän vuoksi 

huomioitiin myös korrelaatiot, joiden p < 0,1 ja p < 0,2.  

 

Korrelaatio kertoo kahden muuttujan välisestä riippuvuudesta. Korrelaation 

ollessa positiivista toisen muuttujan arvon kasvaessa kasvaa myös toinen. 

Positiivinen korrelaatio on siis merkki altistavasta tekijästä eli mitä enemmän 

koira on jotain ruoka-ainetta syönyt, sitä enemmän on sairautta tai 

vaihtoehtoisesti se voi kertoa seurauksesta eli koira syö enemmän jotain ruoka-

ainetta, koska sillä on jokin sairaus. Negatiivisessa korrelaatiossa toisen arvon 

kasvaessa toinen pienenee. Negatiivinen korrelaatio on siis merkki suojaavasta 

tekijästä eli mitä enemmän koira on jotain ruoka-ainetta syönyt, sitä vähemmän 

on sairautta tai vaihtoehtoisesti sillä on vähemmän sairautta, koska se on 
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syönyt enemmän jotain ruokaa. Osa korrelaatioista voi olla myös tilastollista 

harhaa. 

 

 

4 TULOKSET 

 

4.1 Perustietoja kyselyyn vastanneista koirista 

 

Yhteensä tämän työn aloittamiseen mennessä DOGRISK -kyselyyn oli tullut 

vastauksia 3467. Koiran sukupuolta koskevaan kysymykseen oli vastannut 

3330. Näistä oli narttukoiria 53,5 % ja uroskoiria 46,5 %. Koiran sterilointia 

koskevaan kysymykseen oli vastannut ”kyllä” 65,2 %. Kysymykseen ei voinut 

vastata kieltävästi, joten kysymyksen tyhjäksi jättäneiden oletettiin vastanneen 

”ei”. Koiran ikää koskevaan kysymykseen oli vastannut 3406.  

 

Koska moni koiran omistaja oli jättänyt osan vastauksista tyhjiksi, tilastollisen 

tulkinnan helpottamiseksi tähän työhön valittiin koirat, joiden osalta oli vastattu 

ikää, sukupuolta ja virtsatietulehduksen sairastavuutta koskeviin kysymyksiin. 

Lisäksi, otettiin mukaan kysymys sterilaatiosta, jossa oletettiin tyhjäksi 

vastauksensa jättäneiden, vastanneen ei. Näihin kaikkiin kysymyksiin 

vastanneita oli yhteensä 2994. Näistä narttuja oli 54,2 % ja uroksia oli 45,8 %. 

Steriloituja koiria oli yhteensä 68,2 %. Kaikista nartuista steriloituja oli 67,9 % ja 

uroksista kastroituja oli 68,5 %. Ikäjakauma näiden koirien osalta on esitetty 

kuvassa 1. Virtsatietulehduksen tästä joukosta oli sairastanut 349 koiraa, jotka 

ovat tutkimuksen sairaiden ryhmä. Loput toimivat kontrolliryhmänä. 
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4.2 Virtsatietulehduksen ja ruokinnan yhteys 

 

Seuraavissa tuloksissa on mukana vain tutkimukseen valitut koirat. Näitä oli siis 

yhteensä 2994 ja niistä virtsatietulehduksen oli sairastanut 349. Taulukoihin on 

merkitty, kuinka moni koiranomistaja on vastannut kyseiseen kysymykseen 

sekä tulosten tilastollinen merkittävyys. 

 

4.2.1 Perustietoja  

 

Kuvassa 2 on kuvattu sukupuolijakauma virtsatietulehduksen sairastaneissa ja 

kontrolliryhmässä. Kuvassa 3 nähdään virtsatietulehduksen sairastaneiden 

ikäjakauma ja kuvassa 4 kontrolliryhmän ikäjakauma. Taulukossa 1 on koottu 

yhteen sukupuolen ja steriloinnin osuudet sekä niiden tilastollinen merkitsevyys. 

Kuvassa 5 nähdään virtsatietulehduksen alkamisikä sen sairastaneissa 

kysymykseen vastanneiden osalta. 
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Kaikista sairaista uroksista 72,3 % on kastroitu ja nartuista 70,4 % steriloitu. 

Kontrolliryhmän uroksista on kastroitu 68,1 % ja nartuista steriloitu 67,5 %. 
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Taulukko 1 Sukupuolen ja steriloinnin jakautuminen sairaiden ja kontrollien 

ryhmissä. 

  

Sairaat   

(yht. 100 %) 

Kontrollit 

(yht. 100 %) 
P-arvo 

Sukupuoli 
 

   

 

uros 34,1 47,3 0,000* 

 

narttu 65,9 52,7 

 Sterilointi 
 

   

 

kyllä 71,1 67,8 0,218 

 

ei 28,9 32,2 

 Spearmanin järjestyskorrelaation p-arvot, *p < 0,05 

 

Sukupuoli aiheutti tilastollisesti merkitsevän eron (p < 0,05) sairaiden ja 

terveiden koirien välillä. Nartuilla on siis suurempi riski sairastua kuin uroksilla. 
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4.2.2 Alle 2 kk ikäisen pennun ruokinta sairaiden ja kontrollien ryhmissä  

 

Alle kahden kuukauden ikäisten pentujen ruokintaa koskevaan kysymykseen oli 

vastannut 2110 henkilöä ja 884 henkilöä oli jättänyt vastauksen tyhjäksi. 

Vastanneista lähinnä kotiruokaa söi 8,3 % koirista, lähinnä teollista ruokaa 42,6 

% koirista ja näiden sekoitusta 41,8 % koirista. 7,3 % oli vastannut, ettei tiedä 

tai muista, mitä koira oli syönyt alle kahden kuukauden iässä.  

 

Virtsatietulehduksen sairastaneiden koirien ryhmässä pienen pennun ruokintaa 

koskevaan kysymykseen oli vastannut 262 henkilöä, 87 jättäessä vastauksen 

tyhjäksi. Kysymykseen vastanneet virtsatietulehduksen sairastaneet koirat olivat 

syöneet seuraavanlaisesti: kotiruokaa 6,9 % koirista, lähinnä teollista ruokaa 

46,6 % koirista ja näiden sekoitusta 38,9 % koirista. 7,6 % oli vastannut, ettei 

tiedä tai muista, mitä koira oli syönyt alle kahden kuukauden iässä.  
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Kontrolliryhmässä puolestaan kysymykseen oli vastannut 1848 henkilöä ja 797 

ei ollut vastannut kysymykseen. Tässä vastanneiden ryhmässä oli syönyt 

kotiruokaa 8,5 % koirista, lähinnä teollista ruokaa 42,0 % koirista ja näiden 

sekoitusta 42,2 % koirista. 7,3 % oli vastannut, ettei tiedä tai muista, mitä koira 

oli syönyt alle kahden kuukauden iässä. Taulukossa 2 on kyselyn tulokset 

tiivistettynä ja korrelaatio virtsatietulehduksen syntymiseen. 

 

Taulukko 2 Pienen pennun ruokinta ja korrelointi virtsatietulehduksen 

sairastamiseen 

   

Sairaat   

(yht. 100 %) 

Kontrollit 

(yht. 100%) 
P-arvo 

Pentu söi alle 2 kk iässä 

   Kotiruokaa 
 

 

6,9 8,5 0,684 

Teollista ruokaa 

 

46,6 42,0 

 Kotiruokaa+teollista ruokaa 38,9 42,2 

 Ei tietoa 

  

7,6 7,3 

 Spearmanin järjestyskorrelaation p-arvot, *p < 0,05 

 

Alle kahden kuukauden ikäisen pennun ruokinta ei aiheuttanut tilastollista 

merkitsevyyttä ryhmien välille. 

 

4.2.3 Isomman pennun ruokinta sairaiden ja kontrollien ryhmässä  

 

Isompana pentuna (2-6kk) syödyt tutkimukseen valitut ruoka-aineet ja niiden 

antotiheydet sairaiden ja kontrollien ryhmässä on lueteltu kokonaisuudessaan 

taulukossa 3. Taulukossa näkyy myös mahdollinen tilastollinen merkitsevyys 

sekä trendit virtsatietulehduksen sairastamiseen liittyen.  

 

Ruoka-aineiden frekvenssejä ja niiden yhteisvaikutuksia virtsatietulehduksen 

sairastamiseen tutkittaessa saatiin positiivisia ja negatiivisia korrelaatioita 

ruoka-aineiden ja sairauden välille. Näiden tulkinta on selitetty kohdassa 3.4.2.  
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Tilastollisesti merkittävä (p < 0,05) positiivinen korrelaatio saatiin 

virtsatietulehduksen ja juuston välille (p = 0,008). Myös mielenkiintoisia 

positiivisia trendejä (p < 0,2) virtsatietulehduksen kanssa saatiin kuivamuonalle 

(p = 0,091), fermentoiduille kasviksille (p = 0,164), jäätelölle (p = 0,200) ja 

leivälle (p = 0,180). Tilastollisesti merkittävä negatiivinen korrelaatio saatiin 

kypsentämättömille sisäelimille (p = 0,009). Negatiivisia trendejä saivat aikaan 

myös tuoreruoka (p = 0,084), kypsentämättömät luut ja rustot (p = 0,151) ja 

Yrjölän puuro (p = 0,126). Muiden ruoka-aineiden kohdalla ei saatu tilastollista 

merkitystä eikä kiinnostavaa yhteyttä (Taulukko 3).  

 

Tässä ikäluokassa yleisimmät kypsänä ja raakana syötetyt lihat ovat nautaa ja 

sikaa, kypsät ja raa’at sisäelimet naudan ja sian maksaa sekä kypsennetty ja 

raaka kala on lohta. Vihanneksena yleisimmin on annettu porkkanaa, 

hedelmänä omenaa ja banaania sekä marjoina koira on syönyt mustikoita, 

mansikoita ja vadelmia. Tuoreruoaksi oli useimmiten merkittynä jauheliha ja 

fermentoituna lihana annettu kinkkua. Maitotuotteista yleisimmin käytettyjä ovat 

piimä, kermaviili ja raejuusto.  

 

Koiran ruokintaa koskevissa kysymyksissä oli myös kohta, jossa pystyi 

vastaamaan, ettei muista mitä koira oli syönyt tai ettei ole omistanut koiraa 

isompana pentuna. Tähän oli vastannut yhteensä 113 henkilöä. Näistä 42,5 % 

oli vastannut, ettei muista, mitä koira on syönyt isompana pentuna, ja 57,5 % oli 

vastannut, että koira ei ollut ollut silloin heillä. Nämä muuttujat jätettiin pois 

taulukosta. 
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Taulukko 3. Koiran ruokinta isompana pentuja ja ruoka-aineiden korrelaatiot virtsatietulehdukseen sairastumisen kanssa 

  
      

Sairaat 
(%)           

Kontrollit 
(%)         

Ruoka-aine n1 
Ei 

koskaan 

Muutaman 
kerran 

vuodessa 

Muutaman 
kerran 
kuussa 

Muutaman 
kerran 

viikossa 
Päivittäin n2 

Ei 
koskaan 

Muutaman 
kerran 

vuodessa 

Muutaman 
kerran 
kuussa 

Muutaman 
kerran 

viikossa 
Päivittäin P-arvo 

Korre- 
laatio 

Kuivamuona ** 260 2,3 1,2 0,8 5,4 90,4 1774 4,3 1,6 1,8 5,5 86,8 0,091 ++ 

Säilykeruoka tai 
koiranmakkara  

213 50,2 21,1 17,4 8,9 2,3 1533 53,4 13,2 18,6 10,4 4,4 0,843   

Sairauksien 
erikoisruuat  

186 97,3 0,5 1,1 0,0 1,1 1338 97,9 0,8 0,2 0,3 0,7 0,598   

Tuoreruoka ** 212 57,1 7,1 15,1 11,3 9,4 1474 51,4 7,3 15,3 14,3 11,7 0,084 -- 

    
    

    
    

      

Kypsennettyä lihaa  211 37,9 12,3 29,4 15,2 5,2 1509 40,1 11,3 26,4 17,0 5,2 0,846   

Kypsennettyjä 
sisäelimiä  

197 76,1 10,2 13,2 0,0 0,5 1426 73,8 9,1 13,0 3,9 0,2 0,327   

Kypsennettyä 
kalaa  

208 53,8 16,3 25,0 3,8 1,0 1472 52,6 15,6 25,3 5,8 0,6 0,592   

Kypsennettyjä luita 
tai rustoluita  

210 62,9 15,7 14,3 6,2 1,0 1510 61,5 13,0 17,2 7,4 1,0 0,485   

Kypsennettyä 
naudan mahaa  

200 82,5 9,5 7,0 1,0 0,0 1451 81,7 8,3 7,6 2,1 0,3 0,675   

Kypsennettyä 
kananmunaa 

205 58,5 14,1 21,5 5,9 0,0 1460 53,1 18,5 21,6 6,4 0,5 0,235   

Kypsennettyjä 
vihanneksia  

198 57,1 10,1 17,7 10,1 5,1 1463 55,9 10,7 18,7 10,3 4,4 0,854   

    
    

    
    

      

Kypsentämätöntä 
lihaa  

224 24,1 13,4 28,1 25,4 8,9 1600 26,5 9,1 24,4 25,1 15,0 0,209   

Kypsentämättömiä 
sisäelimiä *** 

198 84,3 3,0 10,6 2,0 0,0 1411 76,5 5,9 9,8 5,8 2,1 0,009 --- 



 

 
 

3
3 

Kypsentämätöntä 
kalaa  

200 80,0 6,0 8,5 5,5 0,0 1423 77,4 5,8 11,0 5,0 0,8 0,383   

Kypsentämättömiä 
luita tai rustoja * 

218 37,6 19,3 25,7 13,3 4,1 1566 37,2 14,1 25,1 15,6 7,9 0,151 - 

Naudan mahaa 
raakana 

209 65,6 8,6 15,8 9,6 0,5 1497 64,3 6,7 15,9 9,8 3,3 0,444   

Kypsentämätöntä 
kananmunaa 

216 50,0 16,2 20,4 13,4 0,0 1537 50,6 14,2 22,3 10,6 2,3 0,954   

Kypsentämättömiä 
vihanneksia  

205 43,4 14,1 26,3 11,7 4,4 1484 47,3 13,7 22,2 10,9 5,9 0,444   

Kypsentämättömiä 
hedelmiä  

199 56,3 20,6 16,6 5,0 1,5 1421 60,0 16,2 16,0 6,3 1,5 0,539   

Kypsentämättömiä 
marjoja  

202 49,5 25,2 19,3 5,0 1,0 1447 54,0 24,1 15,3 5,1 1,4 0,229   

    
    

    
    

      

Nakki, 
lenkkimakkara 
yms. 

227 13,7 19,4 38,8 26,0 2,2 1604 17,9 18,1 36,4 24,6 3,0 0,398   

Verilätyt 203 81,3 13,8 3,0 2,0 0,0 1463 78,7 13,4 6,3 1,4 0,2 0,334   

Maksalaatikko 224 42,0 25,4 25,9 5,8 0,9 1585 40,5 25,2 26,9 6,8 0,6 0,596   

Ruuantähteitä tai 
ihmisille 
tarkoitettua ruokaa 

220 21,4 25,5 32,3 17,3 3,6 1589 26,7 22,1 29,2 17,1 4,9 0,472   

Fermentoitua lihaa 194 82,0 9,8 6,2 2,1 0,0 1407 81,7 8,8 7,5 1,8 0,1 0,894   

Fermentoitua viljaa 190 92,6 4,2 2,1 1,1 0,0 1327 94,7 2,9 1,9 0,3 0,2 0,240   

Fermentoituja 
kasviksia * 

185 94,6 4,3 0,0 0,5 0,5 1345 96,7 2,0 0,9 0,3 0,1 0,164 + 

    
    

    
    

      

Kuivattuja 
eläintenosia 

222 12,2 14,4 42,3 27,9 3,2 1586 15,2 15,2 38,8 26,4 4,3 0,476   

Kuivattuja 
sisäelimiä  

198 66,7 10,6 17,7 5,1 0,0 1408 62,4 14,6 16,3 6,2 0,5 0,314   
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Kuivattua kalaa  202 78,7 9,9 9,9 1,5 0,0 1409 81,5 10,3 6,9 1,2 0,1 0,284   

    
    

    
    

      

Maitoa 202 88,6 7,4 2,0 1,5 0,5 1450 88,5 6,0 3,4 1,5 0,6 0,908   

Jäätelöä * 210 57,1 29,5 11,4 1,9 0,0 1515 60,6 30,0 8,4 0,9 0,1 0,200 + 

Maitotuotteet  231 10,8 8,2 29,0 37,7 14,3 1636 11,4 10,3 26,3 32,5 19,5 0,674   

Juustot *** 210 24,3 25,7 33,8 13,8 2,4 1521 34,7 22,4 29,5 12,0 1,4 0,008 +++ 

    
    

    
    

      

Keitettyä riisiä 223 13,0 24,7 37,7 17,5 7,2 1610 15,9 20,9 36,0 19,1 8,1 0,784   

Muita viljatuotteita 201 58,2 18,9 13,4 7,5 2,0 1448 56,1 16,9 16,1 7,7 3,2 0,393   

Perunaa 217 49,8 27,2 16,1 6,0 0,9 1509 52,0 21,7 19,7 5,7 0,9 0,911   

Pastaa, 
couscousia 

210 59,0 21,0 15,2 3,8 1,0 1484 56,3 22,6 17,0 3,6 0,5 0,526   

Leipää * 215 33,0 28,4 26,5 8,8 3,3 1510 38,4 26,0 24,0 10,1 1,5 0,180 + 

Gluteenitonta 
leipää 

197 94,9 5,1 0,0 0,0 0,0 1430 95,0 3,4 1,2 0,4 0,1 0,979   

Yrjölän puuroa * 154 63,6 9,7 13,0 9,1 4,5 1079 58,5 8,2 15,8 8,2 9,2 0,126 - 

    
    

    
    

      

Kasvisöljyä  219 35,6 11,9 18,3 21,9 12,3 1521 31,0 11,3 22,9 21,7 13,0 0,306   

Eläinperäiset öljyt 
ja rasvat  

205 51,2 15,1 17,6 10,7 5,4 1374 54,2 11,6 16,7 11,4 6,0 0,729   

Öljytuotteet  188 74,5 5,3 9,6 6,4 4,3 1297 74,8 5,3 6,6 7,2 6,1 0,928   

 

n1 = Kysymykseen vastanneiden virtsatietulehduksen sairastaneiden määrä 

n2 = Kysymykseen vastanneiden kontrollien määrä 

*p-arvo <0,20, **p-arvo < 0,10, ***p-arvo < 0,05, ****p-arvo < 0,001, Spearmanin järjestyskorrelaation p-arvot 

+ positiivinen korrelaatio, voimakkaampi, kun useampi + 

- negatiivinen korrelaatio, voimakkaampi, kun useampi - 
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4.2.4 Nuoren koiran ruokinta sairaiden ja kontrollien ryhmässä 

 

Nuorena koirana (6-12kk) syödyt ruoka-aineet ja niiden antotiheydet sairaiden 

ja kontrollien ryhmässä on lueteltu kokonaisuudessaan taulukossa 4. 

Taulukossa näkyy myös mahdollinen tilastollinen merkitsevyys 

virtsatietulehduksen sairastamiseen liittyen. 

 

Tilastollisesti merkittävä (p < 0,05) positiivinen korrelaatio saatiin tässä 

ikäryhmässä edelleen virtsatietulehduksen ja juuston välille (p = 0,050). Toinen 

tilastollinen merkittävyys ilmeni sairauksien erikoisruokien kohdalla (p = 0,000). 

Tämä on kuitenkin seurauksesta sairauden hoitamisesta ruokinnan avulla eikä 

syy sairauteen. Myös mielenkiintoisia positiivisia trendejä (p < 0,2) 

virtsatietulehduksen kanssa saatiin kypsentämättömille hedelmille (p = 0,084), 

kypsentämättömille marjoille (p = 0,111), jäätelölle (p = 0,190), keitetylle riisille 

(p = 0,086) ja leivälle (p = 0,078). Tilastollisesti merkittäviä negatiivisia 

korrelaatioita ei tässä ikäryhmässä ollut. Ainoan negatiivisen trendin sai aikaan 

kypsentämättömät luut ja rustot (p = 0,155). Muiden ruoka-aineiden kohdalla ei 

saatu tilastollista merkitystä eikä kiinnostavaa yhteyttä.  

 

Tässäkin ikäluokassa yleisimmin kypsänä ja raakana syötettiin naudan ja sian 

lihaa, sisäeliminä naudan ja sian maksaa kalana lohta. Lisäksi kypsennetty 

broilerin sydän ja raaka broilerin kaula olivat melko yleisesti syötettyjä elimiä. 

Yleisin käytetty vihannes oli edelleen porkkana, hedelmä omena ja banaani 

sekä marjat olivat mustikoita, mansikoita ja vadelmia. Tuoreruokana useimmiten 

oli jauheliha ja fermentoituna lihana kinkkua. Maitotuotteista yleisimmin 

käytettyjä ovat edelleen piimä, kermaviili ja raejuusto.  

 

Nuoren koiran ruokintaa koskevissa kysymyksissä oli myös kohta, jossa pystyi 

vastaamaan, että koira on syönyt samalla tavalla nuorena koirana kuin pentuna, 

ettei muista mitä koira oli syönyt tai ettei ole omistanut koiraa silloin. Tähän oli 

vastannut yhteensä 986 henkilöä. Näistä henkilöistä 92,5 % oli vastannut koiran 

syöneen samalla tavoin kuin isompana pentuna. 1,8 % oli vastannut, ettei 

muista, mitä koira on syönyt nuorena. Lisäksi 5,7 % oli vastannut, että koira ei 

ollut ollut silloin heillä. 
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Taulukko 4. Koiran ruokinta nuorena koirana ja ruoka-aineiden korrelaatiot virtsatietulehdukseen sairastumisen kanssa 

  
      

Sairaat 
(%)           

Kontrollit 
(%)         

Ruoka-aine n1 
Ei 

koskaan 

Muutaman 
kerran 

vuodessa 

Muutaman 
kerran 
kuussa 

Muutaman 
kerran 

viikossa 
Päivittäin n2 

Ei 
koskaan 

Muutaman 
kerran 

vuodessa 

Muutaman 
kerran 
kuussa 

Muutaman 
kerran 

viikossa 
Päivittäin P-arvo 

Korre- 
laatio 

Kuivamuona  115 8,7 0,0 2,6 7,8 80,9 851 10,3 3,4 2,5 6,1 77,7 0,383   

Säilykeruoka tai 
koiranmakkara  

82 48,8 17,1 17,1 14,6 2,4 700 48,0 18,9 18,4 9,3 5,4 0,992   

Sairauksien 
erikoisruuat **** 

77 84,4 5,2 1,3 1,3 7,8 632 95,3 0,8 0,2 0,3 3,5 0,000 ++++ 

Tuoreruoka  82 53,7 4,9 13,4 15,9 12,2 668 50,6 5,7 16,2 13,0 14,5 0,666   

    
    

    
    

      

Kypsennettyä lihaa  86 39,5 11,6 26,7 15,1 7,0 670 41,9 14,8 25,2 15,4 2,7 0,341   

Kypsennettyjä 
sisäelimiä  

76 71,1 6,6 18,4 2,6 1,3 641 71,3 10,0 15,1 3,3 0,3 0,828   

Kypsennettyä 
kalaa  

82 47,6 17,1 30,5 3,7 1,2 661 53,1 16,3 23,1 6,8 0,6 0,417   

Kypsennettyjä luita 
tai rustoluita  

84 60,7 15,5 15,5 8,3 0,0 672 59,2 14,6 18,8 6,4 1,0 0,768   

Kypsennettyä 
naudan mahaa  

78 85,9 9,0 5,1 0,0 0,0 645 83,9 7,9 6,7 1,4 0,2 0,581   

Kypsennettyä 
kananmunaa 

79 49,4 24,1 21,5 5,1 0,0 650 58,5 17,1 18,6 5,4 0,5 0,228   

Kypsennettyjä 
vihanneksia  

78 50,0 10,3 25,6 11,5 2,6 659 53,4 11,7 19,9 10,8 4,2 0,612   

    
    

    
    

      

Kypsentämätöntä 
lihaa  

86 30,2 9,3 25,6 24,4 10,5 708 26,3 10,5 23,4 23,3 16,5 0,267   

Kypsentämättömiä 
sisäelimiä  

77 77,9 1,3 15,6 3,9 1,3 648 71,3 7,3 11,4 6,9 3,1 0,245   
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Kypsentämätöntä 
kalaa  

75 74,7 9,3 9,3 6,7 0,0 655 72,1 6,6 14,0 6,4 0,9 0,545   

Kypsentämättömiä 
luita tai rustoja * 

82 35,4 19,5 24,4 11,0 9,8 706 32,0 13,6 24,9 18,3 11,2 0,155 - 

Naudan mahaa 
raakana 

81 60,5 11,1 14,8 11,1 2,5 674 61,1 6,5 16,8 12,2 3,4 0,838   

Kypsentämätöntä 
kananmunaa 

81 48,1 14,8 25,9 9,9 1,2 676 49,6 13,5 22,8 13,2 1,0 0,978   

Kypsentämättömiä 
vihanneksia  

75 48,0 14,7 18,7 9,3 9,3 668 46,3 13,0 20,8 10,9 9,0 0,706   

Kypsentämättömiä 
hedelmiä ** 

78 47,4 25,6 15,4 10,3 1,3 646 60,2 13,9 17,6 6,7 1,5 0,084 ++ 

Kypsentämättömiä 
marjoja * 

77 42,9 29,9 18,2 9,1 0,0 650 53,4 23,7 16,2 4,5 2,3 0,111 + 

    
    

    
    

      

Nakki, 
lenkkimakkara 
yms. 

88 14,8 18,2 38,6 26,1 2,3 714 18,5 19,6 35,2 21,7 5,0 0,482   

Verilätyt 77 77,9 18,2 2,6 1,3 0,0 655 78,6 14,0 5,8 0,9 0,6 0,991   

Maksalaatikko 84 46,4 23,8 23,8 4,8 1,2 698 41,7 23,9 26,5 6,6 1,3 0,335   

Ruuantähteitä tai 
ihmisille 
tarkoitettua ruokaa 

87 20,7 20,7 39,1 17,2 2,3 704 27,3 21,0 26,7 21,0 4,0 0,588   

Fermentoitua lihaa 78 76,9 9,0 10,3 2,6 1,3 633 80,9 10,1 7,0 1,9 0,2 0,332   

Fermentoitua viljaa 72 91,7 4,2 4,2 0,0 0,0 612 94,8 2,5 1,8 0,8 0,2 0,286   

Fermentoituja 
kasviksia 

72 95,8 2,8 1,4 0,0 0,0 612 96,7 2,1 0,8 0,3 0,0 0,692   

    
    

    
    

      

Kuivattuja 
eläintenosia 

86 14,0 17,4 33,7 30,2 4,7 703 15,6 15,9 40,5 22,9 5,0 0,430   

Kuivattuja 
sisäelimiä  

75 64,0 10,7 17,3 6,7 1,3 635 63,5 14,0 16,9 5,0 0,6 0,868   
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Kuivattua kalaa  77 79,2 13,0 6,5 1,3 0,0 628 80,6 11,1 6,7 1,4 0,2 0,815   

    
    

    
    

      

Maitoa 80 91,3 3,8 2,5 1,3 1,3 643 90,2 5,8 2,8 0,9 0,3 0,806   

Jäätelöä * 78 53,8 29,5 16,7 0,0 0,0 666 60,2 28,8 10,8 0,2 0,0 0,190 + 

Maitotuotteet  87 17,2 13,8 31,0 17,2 20,7 701 19,7 12,1 33,4 23,4 11,4 0,336   

Juustot *** 82 22,0 24,4 35,4 15,9 2,4 679 35,6 18,9 30,2 12,8 2,5 0,050 +++ 

    
    

    
    

      

Keitettyä riisiä ** 89 13,5 24,7 29,2 25,8 6,7 705 19,0 22,7 37,6 14,6 6,1 0,086 ++ 

Muita viljatuotteita 75 61,3 14,7 14,7 6,7 2,7 653 61,7 16,2 14,5 5,2 2,3 0,834   

Perunaa 80 47,5 28,8 15,0 7,5 1,3 682 52,1 23,0 18,0 5,9 1,0 0,589   

Pastaa, 
couscousia 

77 63,6 19,5 13,0 2,6 1,3 664 59,2 20,9 16,4 3,3 0,2 0,457   

Leipää ** 83 33,7 27,7 25,3 9,6 3,6 677 43,1 25,7 21,6 7,8 1,8 0,078 ++ 

Gluteenitonta 
leipää 

76 93,4 6,6 0,0 0,0 0,0 644 94,4 4,0 0,8 0,8 0,0 0,753   

Yrjölän puuroa 63 61,9 9,5 12,7 9,5 6,3 445 62,2 7,2 14,2 8,3 8,1 0,930   

    
    

    
    

      

Kasvisöljyä  82 29,3 7,3 29,3 24,4 9,8 661 31,3 9,5 25,7 19,5 13,9 0,847   

Eläinperäiset öljyt 
ja rasvat  

75 49,3 13,3 18,7 13,3 5,3 623 53,8 11,7 15,2 12,0 7,2 0,628   

Öljytuotteet  66 75,8 6,1 9,1 3,0 6,1 581 69,7 4,6 7,7 9,6 8,3 0,225   

 

n1 = Kysymykseen vastanneiden virtsatietulehduksen sairastaneiden määrä 

n2 = Kysymykseen vastanneiden kontrollien määrä 

*p-arvo <0,20, **p-arvo < 0,10, ***p-arvo < 0,05, ****p-arvo < 0,001, Spearmanin järjestyskorrelaation p-arvot 

+ positiivinen korrelaatio, voimakkaampi, kun useampi + 

- negatiivinen korrelaatio, voimakkaampi, kun useampi - 
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4.2.5 Aikuisen koiran ruokinta sairaiden ja kontrollien ryhmässä 

 

Aikuisena koirana syödyt ruoka-aineet ja niiden antotiheydet sairaiden ja 

kontrollien ryhmässä on lueteltu kokonaisuudessaan taulukossa 5. Taulukossa 

näkyy myös mahdollinen tilastollinen merkitsevyys virtsatietulehduksen 

sairastamiseen liittyen.  

 

Aikuisena koirana tilastollisesti merkittävän (p < 0,05) positiivisen korrelaation 

sairauden kanssa aiheutti vain sairauksien erikoisruoat (p = 0,007). Tämän 

selitys on sama kuin nuorella koiralla. Positiivisia trendejä (p < 0,2) 

virtsatietulehduksen kanssa tässä ryhmässä saatiin kypsennetyille vihanneksille 

(p = 0,134), jäätelölle (p = 0,164), juustolle (p = 0,076) ja leivälle (p = 0,174). 

Tilastollisesti merkittäviä negatiivisia korrelaatioita ei löytynyt tästäkään 

ikäryhmästä. Negatiivisia trendejä saivat kuitenkin aikaan kypsennetyt luut ja 

rustoluut (p = 0,169) ja kypsentämättömät luut ja rustot (p = 0,108). Muiden 

ruoka-aineiden kohdalla ei löytynyt tilastollista merkitystä eikä kiinnostavaa 

yhteyttä.  

 

Aikuisille koirille yleisimmin kypsänä ja raakana lihana syötettiin nautaa ja sikaa, 

kypsinä sisäeliminä naudan ja sian maksaa sekä broilerin sydämiä ja raakoina 

sisäeliminä naudan ja sian maksaa sekä broilerin kauloja. Yleisimpänä kalana 

tarjottiin edelleen lohta. Eniten syötetty vihannes oli edelleen porkkana ja 

yleisimmät hedelmät omena ja banaani. Yleisimmin annettuja marjoja olivat 

mustikat, mansikat, puolukat ja vadelmat. Tuoreruokana useimmiten oli vieläkin 

jauheliha ja fermentoituna lihana kinkku. Maitotuotteista yleisimmin käytettyjä 

olivat edelleen piimä, kermaviili ja raejuusto.  

 

Aikuisen koiran ruokintaa koskevissa kysymyksissä oli kohta, jossa pystyi 

vastaamaan, että koira on syönyt samalla tavalla isompana pentuna tai nuorena 

koirana. Kysymykseen koira on syönyt aikuisena samoin kuin isompana 

pentuna oli vastannut kyllä 363 henkilöä ja kysymykseen koira on syönyt 

samoin kuin nuorena koirana oli vastannut kyllä 365 henkilöä. Näitä tuloksia ei 

otettu mukaan taulukointiin. 
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Taulukko 5. Koiran ruokinta aikuisena koirana ja ruoka-aineiden korrelaatiot virtsatietulehdukseen sairastumisen kanssa 

  
      

Sairaat 
(%)           

Kontrollit 
(%)         

Ruoka-aine n 
Ei 

koskaan 

Muutaman 
kerran 

vuodessa 

Muutaman 
kerran 
kuussa 

Muutaman 
kerran 

viikossa 
Päivittäin n 

Ei 
koskaan 

Muutaman 
kerran 

vuodessa 

Muutaman 
kerran 
kuussa 

Muutaman 
kerran 

viikossa 
Päivittäin P-arvo 

Korre- 
laatio 

Kuivamuona  123 20,3 7,3 5,7 4,9 61,8 824 18,9 4,7 5,0 7,5 63,8 0,564   

Säilykeruoka tai 
koiranmakkara  

112 57,1 21,4 10,7 7,1 3,6 703 54,2 22,3 14,7 6,0 2,8 0,632   

Sairauksien 
erikoisruuat *** 

103 80,6 5,8 0,0 0,0 13,6 651 89,7 2,5 0,5 0,9 6,5 0,007 +++ 

Tuoreruoka  112 41,1 10,7 12,5 15,2 20,5 689 37,2 8,0 14,8 17,0 23,1 0,316   

    
    

    
    

      

Kypsennettyä lihaa  108 42,6 21,3 22,2 7,4 6,5 694 41,4 18,6 22,0 12,1 5,9 0,522   

Kypsennettyjä 
sisäelimiä  

105 67,6 16,2 13,3 1,9 1,0 663 71,2 12,7 12,8 2,7 0,6 0,545   

Kypsennettyä 
kalaa  

110 44,5 28,2 20,0 7,3 0,0 677 50,5 23,9 19,6 4,9 1,0 0,320   

Kypsennettyjä luita 
tai rustoluita * 

109 69,7 17,4 8,3 3,7 0,9 679 63,8 16,6 14,6 4,1 0,9 0,169 - 

Kypsennettyä 
naudan mahaa  

106 87,7 6,6 2,8 2,8 0,0 667 84,1 10,0 4,5 1,3 0,0 0,376   

Kypsennettyä 
kananmunaa 

109 53,2 22,9 15,6 7,3 0,9 671 55,0 22,4 17,3 4,6 0,7 0,644   

Kypsennettyjä 
vihanneksia * 

105 44,8 13,3 21,0 14,3 6,7 673 51,1 16,2 16,6 8,8 7,3 0,134 + 

    
    

    
    

      

Kypsentämätöntä 
lihaa  

115 20,9 14,8 22,6 20,0 21,7 720 20,4 12,5 25,1 19,3 22,6 0,772   

Kypsentämättömiä 
sisäelimiä  

105 67,6 5,7 10,5 10,5 5,7 669 59,3 9,4 17,0 10,6 3,6 0,257   
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Kypsentämätöntä 
kalaa  

108 63,0 12,0 12,0 10,2 2,8 670 61,8 9,3 16,7 10,0 2,2 0,759   

Kypsentämättömiä 
luita tai rustoja * 

113 25,7 22,1 24,8 15,0 12,4 717 25,2 14,4 23,0 20,6 16,7 0,108 - 

Naudan mahaa 
raakana 

109 46,8 13,8 22,0 11,9 5,5 684 54,5 9,9 17,7 12,7 5,1 0,270   

Kypsentämätöntä 
kananmunaa 

110 40,0 18,2 23,6 16,4 1,8 688 37,1 19,9 28,2 12,8 2,0 0,873   

Kypsentämättömiä 
vihanneksia  

106 40,6 8,5 20,8 17,0 13,2 693 36,7 13,1 18,5 14,4 17,3 0,544   

Kypsentämättömiä 
hedelmiä  

104 49,0 10,6 26,9 9,6 3,8 665 50,8 17,3 18,6 8,7 4,5 0,452   

Kypsentämättömiä 
marjoja  

105 37,1 35,2 19,0 8,6 0,0 682 41,1 33,4 15,8 6,5 3,2 0,553   

    
    

    
    

      

Nakki, 
lenkkimakkara 
yms. 

113 15,0 28,3 36,3 20,4 0,0 734 18,9 24,5 36,0 17,3 3,3 0,864   

Verilätyt 104 75,0 18,3 5,8 1,0 0,0 664 77,7 16,3 5,0 0,8 0,3 0,546   

Maksalaatikko 109 51,4 26,6 17,4 4,6 0,0 723 45,4 30,8 19,4 4,0 0,4 0,324   

Ruuantähteitä tai 
ihmisille 
tarkoitettua ruokaa 

114 22,8 21,9 31,6 21,1 2,6 729 25,2 24,8 26,5 18,1 5,3 0,546   

Fermentoitua lihaa 101 81,2 8,9 8,9 1,0 0,0 646 80,2 11,3 6,3 2,0 0,2 0,857   

Fermentoitua viljaa 101 94,1 1,0 4,0 1,0 0,0 624 92,1 4,8 1,4 1,1 0,5 0,537   

Fermentoituja 
kasviksia 

98 94,9 4,1 1,0 0,0 0,0 624 95,2 3,0 1,4 0,2 0,2 0,915   

    
    

    
    

      

Kuivattuja 
eläintenosia 

116 15,5 20,7 35,3 21,6 6,9 717 16,6 22,2 36,1 20,8 4,3 0,424   

Kuivattuja 
sisäelimiä  

103 63,1 13,6 17,5 4,9 1,0 660 55,5 19,5 18,8 5,5 0,8 0,239   
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Kuivattua kalaa  105 69,5 21,0 6,7 2,9 0,0 651 74,8 15,2 8,1 1,7 0,2 0,309   

    
    

    
    

      

Maitoa 106 92,5 3,8 2,8 0,0 0,9 672 89,6 5,2 3,7 1,2 0,3 0,363   

Jäätelöä * 109 52,3 37,6 10,1 0,0 0,0 684 59,4 32,6 7,3 0,7 0,0 0,164 + 

Maitotuotteet  113 23,9 21,2 24,8 21,2 8,8 714 19,6 23,0 29,0 16,1 12,3 0,552   

Juustot ** 107 25,2 23,4 32,7 15,0 3,7 692 32,5 24,6 28,3 11,0 3,6 0,076 ++ 

    
    

    
    

      

Keitettyä riisiä 112 20,5 27,7 34,8 12,5 4,5 732 19,1 28,3 31,1 13,1 8,3 0,485   

Muita viljatuotteita 105 57,1 20,0 14,3 3,8 4,8 671 56,6 21,6 12,5 5,1 4,2 0,987   

Perunaa 105 46,7 24,8 22,9 2,9 2,9 707 47,4 29,0 15,3 6,9 1,4 0,686   

Pastaa, 
couscousia 

107 57,9 22,4 15,0 4,7 0,0 689 55,9 24,5 15,4 3,5 0,7 0,768   

Leipää * 109 33,0 28,4 23,9 12,8 1,8 698 40,1 27,2 19,2 10,6 2,9 0,174 + 

Gluteenitonta 
leipää 

102 97,1 2,0 1,0 0,0 0,0 662 95,6 3,0 1,1 0,3 0,0 0,500   

Yrjölän puuroa 82 57,3 11,0 12,2 6,1 13,4 464 62,1 9,1 11,6 8,0 9,3 0,398   

    
    

    
    

      

Kasvisöljyä  108 25,9 10,2 25,9 24,1 13,9 702 25,8 14,4 22,8 19,7 17,4 0,925   

Eläinperäiset öljyt 
ja rasvat  

98 38,8 10,2 20,4 20,4 10,2 649 40,4 14,2 21,6 14,8 9,1 0,353   

Öljytuotteet  87 52,9 6,9 10,3 16,1 13,8 613 57,9 7,5 10,6 9,1 14,8 0,379   

 

n1 = Kysymykseen vastanneiden virtsatietulehduksen sairastaneiden määrä 

n2 = Kysymykseen vastanneiden kontrollien määrä 

*p-arvo <0,20, **p-arvo < 0,10, ***p-arvo < 0,05, ****p-arvo < 0,001, Spearmanin järjestyskorrelaation p-arvot 

+ positiivinen korrelaatio, voimakkaampi, kun useampi + 

- negatiivinen korrelaatio, voimakkaampi, kun useampi - 
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5. POHDINTA 

 

5.1 Yleistä pohdintaa 

 

Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, onko koiran ruokinnalla yhteyttä 

virtsatietulehduksen sairastamiseen. Tutkimukseen valittujen koirien määrä 

(n=2994) ja laatu eivät poikkea merkittävästi koko aineistosta (n=3467). Valittua 

ryhmää voidaan siis pitää riittävänä ja kattavana. Tuloksien käsittelyyn käytetty 

ohjelma PASW 18 sopi materiaalin käsittelyyn hyvin.  

 

Työhön valitussa otannassa oli uroksia ja narttuja lähes saman verran, joten 

tulokset ruokinnan yhteydestä virtsatietulehduksiin edustavat molempia 

sukupuolia. Sukupuolten välillä oli kuitenkin eroja sairastuvuudessa, narttujen 

ollessa yliedustettuja virtsatietulehduksen sairastamisessa. Steriloituja koiria oli 

sekä sairaiden että kontrollien ryhmässä paljon. Tämä voi johtua esimerkiksi 

siihen, että kyselyyn vastanneet ovat muutoinkin aktiivisempia koiriensa 

terveydenhoidon suhteen ja ovat tämän vuoksi myös vastanneet kyselyyn. 

Toisaalta voi myös olla, että nykyään suurin osa leikkauttaa koiransa ja 

kyselyyn vastanneet edustavat hyvin keskimääräistä koirapopulaatiota. 

 

Työssä tutkittiin ruoka-aineiden ja virtsatietulehduksen välisiä korrelaatioita. 

Positiivinen korrelaatio on merkki altistavasta tekijästä eli mitä enemmän koira 

on jotain ruoka-ainetta syönyt, sitä enemmän on sairautta tai vaihtoehtoisesti se 

voi kertoa seurauksesta eli koira syö enemmän jotain ruoka-ainetta, koska sillä 

on jokin sairaus. Negatiivinen korrelaatio on puolestaan merkki suojaavasta 

tekijästä eli mitä enemmän koira on jotain ruoka-ainetta syönyt, sitä vähemmän 

on sairautta tai vaihtoehtoisesti sillä on vähemmän sairautta, koska se on 

syönyt enemmän jotain ruokaa. Osa korrelaatioista voi olla myös tilastollista 

harhaa. 

 

5.2 Virtsatietulehduksen pohdintaa 

 

Tutkimukseen valituista koirista 11,7 % oli sairastanut virtsatietulehduksen. 

Komplisoitumaton bakterielli virtsatietulehdus onkin yleinen ja sen sairastaa 
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erään tutkimuksen mukaan jossain vaiheessa elämää 14 % eläinlääkärillä 

käyvistä koirista (Thompson ym. 2011). Virtsatietulehduksia on tämän aineiston 

perusteella enemmän narttukoirilla, sillä sukupuolen ja virtsatietulehduksen 

sairastamisen välillä oli tilastollisesti merkittävän ero. Tämä ei ole täysin 

yllättävää, sillä jo aiemmissa tutkimuksissa on saatu samanlaisia tuloksia (Hall 

ym. 2013). Myös ihmispuolella on todettu, että naiset sairastuvat miehiä 

useammin virtsatietulehdukseen (Jepson ja Craig 2007). Tämän on arveltu 

johtuvan naisten lyhyemmästä virtsaputkesta, jonka takia bakteerien on 

helpompi nousta rakkoon aiheuttamaan tulehduksen (Jepson ja Craig 2007). 

 

Suurimmalla osalla virtsatietulehduksen sairastaneista koirista sairaus on 

alkanut ennen kahden vuoden ikää. Tämä voisi johtua nuoren koiran vielä 

kehittyvästä immuunipuolustuksesta, jolloin nuori koira on herkempi erilaisille 

taudinaiheuttajille. Lisäksi nuoret koirat ovat vilkkaampia pyörimään erilaisissa 

ympäristöissä, jolloin ne saattavat saada herkemmin tulehduksia.  

 

5.3 Ruokinnan pohdintaa 

 

Teollisen ruoan osuus koirien ruokinnassa on suuri. Alle 2 kuukauden ikäiset 

pennut syövät pääasiassa teollista ruokaa tai kotiruoan ja teollisen ruoan 

sekoitusta. Sama trendi jatkuu koiran kasvaessa. Suurin osa koirista syö 

pennusta aikuiseksi saakka kuivamuonaa ensisijaisena ruokana. Tämä johtuu 

varmasti ainakin osittain kuivamuonan annon helppoudesta, sillä siihen on 

laskettu valmiiksi koiran tarvitsemat ravintoaineet eikä ruokinnan suunnittelu 

vaadi erityisosaamista tai kuluta aikaa.  

 

Kuivamuonan lisäksi monet syöttävät koirille tuoreruokaa, nakkeja ja 

makkaroita, kypsää ja raakaa lihaa, raakoja luita ja rustoja, raakaa 

kananmunaa, kypsentämättömiä vihanneksia, ihmisten ruokaa, kuivattuja 

eläinten osia, maitotuotteita, juustoja, riisiä, leipää ja kasvisöljyä. Näiden 

syöttäminen kuivamuonan lisänä voi johtua esimerkiksi halusta tarjota koiralle 

vaihtelua, lisätä maistuvuutta tai tarjota koiralle tekemistä ja pureskeltavaa. 

Raakaruoan syöttäjille monet näistä toimivat tietysti pääravintoaineina. 
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Tämän tutkimuksen aineiston keräämisestä on nyt kulunut muutama vuosi ja 

olisikin kiinnostavaa tietää, ovatko koirien ruokintatottumukset muuttuneet 

jotenkin sen jälkeen. Kuivamuonan ja muun teollisen ruoan käyttö koiran 

ruokinnassa on varmasti edelleen suurta, mutta onko ihmisten jatkuvasti 

lisääntyvä kiinnostus lemmikkien hyvinvointiin ja sen kautta ruokintaan 

vaikuttanut ruokintatottumuksiin? Onko esimerkiksi raakaruokinta yleistynyt siitä 

saatavan tiedon lisääntyessä ja siihen tarvittavien raaka-aineiden tultua 

helpommin saataville? 

 

5.4 Virtsatietulehduksen ja ruokinnan välisten korrelaatioiden pohdintaa  

 

Tutkimuksessa saatiin muutama mielenkiintoinen yhteys ruokinnan ja 

virtsatietulehduksen välille. Niistä kerrotaan tarkemmin jokaisen ikäryhmän 

kohdalla. Saatuihin tuloksiin vaikuttaa varmasti koiran ruokinnan yksipuolisuus. 

Suurin osa omistajista syöttää koirilleen kuivamuonaa, jolloin muiden ruoka-

aineiden osuudet jäävät kovin pieniksi ja niiden merkitys ei tule ilmi niin 

selkeästi. Kyselyyn oli myös vastattu puutteellisesti, jolloin vastaukset on saatu 

erisuuruisilta joukoilta. Osan puuttuvista vastauksista selittää pentukoirien 

omistajat, jotka eivät tietenkään olleet voineet vastata aikuista koiraa koskeviin 

kysymyksiin. Toisaalta vanhempien koirien omistajat ovat saattaneet vastata 

puutteellisesti koiran pentuaikaa koskeviin kysymyksiin, sillä eivät enää muista 

vastauksia koskien sitä aikaa. 

 

5.4.1 Alle kahden kuukauden ikäinen pentu  

 

Pienet pennut olivat syöneet pääasiassa pelkkää teollista ruokaa tai kotiruoan ja 

teollisen ruoan yhdistelmää. Pennun ruokintaa ei ollut avattu tarkemmin, joten 

epäselväksi jäi mitä omistajat olivat tarkoittaneet esimerkiksi kotiruoalla. Ovatko 

omistajat vain sekoittaneet teollisen ruoan sekaan jotain hapanmaitotuotteita vai 

onko pentu tosiaan saanut ihmistenruokaa tai kenties raakaruokaa? Tästä olisi 

kiinnostavaa saada lisätietoa. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu 

tilastollista merkitsevyyttä pienen pennun ruokinnan ja virtsatietulehduksen 

välillä. 
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5.4.2 Isompi pentu 2-6 kuukautta  

 

Isompana pentuna (2-6 kk) syötetty juusto korreloi ruoka-aineista 

voimakkaimmin positiivisesti (p < 0,05) virtsatietulehduksen sairastamisen 

kanssa. Juuston syöminen näyttäisi siis lisäävän riskiä virtsatietulehdukselle. 

Juusto lisääkin elimistön limantuotantoa sen sisältämän kaseiinin takia. Tämä 

voisi mahdollisesti vaikuttaa myös virtsarakon pintaan, tehden siihen paremman 

tarttumapinnan mikrobeille. Voisiko runsas juuston syöttäminen todella lisätä 

virtsatietulehduksia? Tätä asiaa olisi mielenkiintoista tutkia lisää.  

 

Positiivisen korrelaation (p < 0,1) aiheutti myös kuivamuonan syönti. Isompana 

pentuna yli 80 % koirista syö päivittäin kuivamuonaa, joten tämä varmasti 

vaikuttaa tuloksiin. Lisääkö kuivamuonan syönti todella sairastuvuutta vai 

johtuuko positiivinen korrelaatio vain kuivamuonan suuresta syöntimäärästä, 

jolloin sitä syövien joukkoon täytyy osua myös runsaasti virtsatietulehdusta 

sairastavia tai siitä, että omistajat syöttävät tietämättään jotain 

virtsatietulehdusta hoitavaa ruokaa? Lisäksi hyvin lievää positiivista 

korrelaatiota (p < 0,2) aiheuttivat fermentoitujen kasvisten, jäätelön ja leivän 

syöttäminen, mutta näiden todellinen merkitys vaatisi lisätutkimuksia. 

 

Kypsentämättömät sisäelimet korreloivat puolestaan voimakkaan negatiivisesti 

(p < 0,05) eli niillä näyttää olevan sairaudelta suojaava vaikutus. Eniten 

pentuaikana raaoista sisäelimistä on syöty naudan ja sian maksaa. Maksa 

sisältää runsaasti A-vitamiinia, jonka puutos aiheuttaa vahinkoa 

immuunipuolustukselle (Yang ym. 2011). Tämän perusteella a-vitamiinin 

runsaalla saannilla voidaan olettaa olevan immuunipuolustusta parantava ja 

näin tulehduksilta suojaava vaikutus.  

 

Negatiivisen korrelaation (p < 0,1) sai aikaan myös tuoreruoan syöttö. Tähän 

liittyy varmasti etenkin edellä mainittu tuoreruokiin kuuluvien raakojen 

sisäelinten syönti. Lisäksi hyvin lievä korrelaatio (p < 0,2) saatiin raakojen luiden 

ja rustojen syöttämisestä. Tuoreruoan syöttäminen näyttäisi siis suojaavan 

tulehduksilta. Tämä voisi oletettavasti liittyä esimerkiksi raaoissa ruoka-aineissa 

oleviin mikrobeihin, jotka mahdollisesti kehittävät koiran immuniteettiä ja näin 
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lisäävät suojaa tulehduksia vastaan. Hyvin lievää negatiivista korrelaatiota (p < 

0,2) sai lisäksi aikaan Yrjölän puuron antaminen, mutta sen todellinen merkitys 

vaatisi lisätutkimuksia.   

 

5.4.3 Nuori koira 6-12 kuukautta  

 

Nuorena koirana (6-12 kk) syötetty sairauksien erikoisruoka antaa erittäin 

voimakkaan positiivisen korrelaation (p < 0,001). Tätä voi selittää, että koirat 

joilla on jo jokin alla oleva sairaus, jonka vuoksi ne syövät erikoisruokaa, altistaa 

myös muille tulehduksille. Suuren osan näistä korrelaatiosta selittää 

todennäköisesti se, että virtsatietulehduksen sairastaneet koirat ovat tai ovat 

olleet virtsateitä hoitavalla ruokavaliolla. Myös juusto näyttää edelleen 

positiivisen korrelaation (p < 0,05). Tähän syynä voi olla jo pentu koiran 

kohdalla selitetty liman lisääntynyt eritys, joka mahdollisesti lisää 

tulehdusalttiutta.  

 

Muita positiivisia korrelaatioita (p < 0,1) nuorella koiralla aiheuttavat 

kypsentämättömien hedelmien, keitetyn riisin ja leivän syöttäminen. Tämä voisi 

johtua myös näiden ruoka-aineiden aiheuttamasta limantuotannosta, josta on 

mainittu juuston kohdalla. Etenkin hedelmistä banaanilla on väitetty olevan 

limaa tuottava vaikutus ja gluteiinia sisältävät tuotteet kuten leipä ovat myös 

tyypillisiä limantuottajia.  

 

Lisäksi hyvin lievän positiivisesti korreloivat (p < 0,2) kypsentämättömät marjat 

ja jäätelö ja ainoa hyvin lievän negatiivisesti korreloiva oli kypsentämättömät 

luut ja rustot. Näiden todellista merkitystä täytyisi tutkia tarkemmin, sillä etenkin 

jäätelön ja marjojen määrä koiran ruokavaliossa on vähäinen. 

 

5.4.4 Aikuinen koira  

 

Aikuisena koirana syötetyllä sairauksien erikoisruoalla on edelleen voimakas 

positiivinen korrelaatio (p < 0,05). Tätä voi selittää edellisessä kappaleessa 

mainitut tekijät. Korreloinnin lievää vähentymistä voisi selittää kenties 
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virtsatietulehduksen tai muiden koiralla olleiden sairauksien 

paraneminen/helpottaminen, jolloin ruokinta on vaihdettu muuhun. 

 

Juuston korrelaatio virtsatietulehdusten kanssa ei ole enää aikuisella koiralla 

yhtä voimakasta kuin nuorella. Jonkinasteista positiivista korrelaatiota on 

kuitenkin edelleen havaittavissa p-arvon ollessa < 0,1. 

 

Muutoin aikuisella koiralla on havaittavissa vain hyvin lievää (p < 0,2) 

korrelointia joihinkin ruoka-aineisiin. Positiivisia viitteitä antavat kypsennetyt 

vihannekset, jäätelö ja leipä. Negatiivisia merkkejä puolestaan osoittavat 

kypsennetyt sekä kypsentämättömät luut ja rustot. Näiden tulkinta vaatisi 

lisätutkimuksia.  

 

5.5 Tutkimuksen rajoitteet 

 

Kyselykaavakkeen tulkitsemista vaikeutti se, ettei se vaatinut vastausta 

jokaiseen kohtaan. Tämän vuoksi materiaalissa oli paljon hyvinkin 

puutteellisesti täytettyjä kaavakkeita. Vastaajilta oli saatu myös palautetta 

kaavakkeen olleen työläs, joka myös saattoi johtaa vaillinaisesti täytettyihin 

kyselyihin. Kaavakkeen laatiminen suurimman hyödyn saavuttamiseksi onkin 

vaikeaa. Pentukoirien omistajat olivat myös luonnollisesti jättäneet vastaamatta 

aikuista koiraa koskeviin kysymyksiin. Toisaalta vanhempien koirien omistajat 

eivät välttämättä enää muistaneet koiran pentuaikaa tai tienneet alle 

luovutusikäisen pentunsa ja tämän emän ruokinnasta ja elinympäristöstä. 

 

Aineiston puutteellisuuden takia, sitä rajattiin, kuten materiaalin valinnassa on 

selitetty, jotta edes osaan kysymyksistä olisi kaikki vastaukset. Lisäksi tyhjiä 

vastauksia ruokinnasta ei otettu huomioon tuloksissa. Tulosten luotettavuus 

kärsi varmasti hieman tämän seurauksena, mutta suuren otannan ansiosta, 

tulokset lienevät melko luotettavia. 
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5.6 Tulevia tutkimuksia 

 

Työssä nousi esiin ehkä yllättäviäkin korrelaatioita virtsatietulehduksen ja 

ruokinnan välillä kuten juuston altistava vaikutus. Saadut tulokset on kuitenkin 

saatu yksinkertaisilla tilastollisilla menettelyillä. Aineisto on laaja, joten 

seuraavana tutkimusvaiheena olisikin mielenkiintoista tehdä logistinen 

regressioanalyysi alustavista tuloksista. Tähän valittaisiin kaikki p-arvon < 0,2 

tulokset.  

 

Tämän lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia enemmän sairauksien välisiä 

korrelaatioita. Tässä työssä saatu voimakas positiivinen korrelaatio sairauksien 

erikoisruokien ja virtsatietulehduksen kanssa voi ehkä osittain viitata siihen, että 

tulehduksen sairastaneilla koirilla on myös joku muu alla oleva sairaus, jonka 

vuoksi ne ovat erikoisruokavaliolla. Olisi siis mielenkiintoista tietää, miten jonkin 

taudin sairastaminen vaikuttaa toisen sairauden syntyyn ja ovatko tietyt 

sairaudet voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. 

 

5.7 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen merkittävin löydös oli juuston altistava vaikutus 

virtsatietulehduksille. Muiden heikosti korreloineiden altistavien tekijöiden 

todellisen merkityksen tulkinta vaatisi lisätutkimuksia. Suojaavana tekijänä 

maininnan arvoinen on tuoreruoka, josta erityisesti esille nousivat raa’at 

sisäelimet ja heikosti koiran joka ikävaiheessa korreloineet raa’at luut ja rustot. 

Tutkimuksen mukaan nartut ovat alttiimpia sairastumaan virtsatietulehdukseen. 

Tässä työssä on käytetty suurta otantaa, joten tuloksia voidaan pitää melko 

hyvin suuntaa antavina. 
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8 LIITTEET  

 

Liite 1. Tutkimuksessa käytetty DOGRISK-kyselylomake. 

 

 



Kyselylomake koiranne nuoruusiästä ja ruokinnasta

Rastittakaa sopiva(t) vaihtoehto, kiitos.

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Jos olette jo vastanneet kyselyyn toisen koiran osalta ja haluatte täyttää seuraavan lomakkeen
toisen koiranne tiedoilla niin painakaa ”Seuraava koira” nappia. Muistakaa kuitenkin tallentaa ja
lähettää kysely lomakkeen lopussa olevasta "Lähetä valmis kysely" -napista tai ainakin
välitallentaa edellisen koiran tiedot painamalla "Tallenna vastaukset" -napista.

Seuraava koiraSeuraava koiraSeuraava koiraSeuraava koira

Hyvä koiranomistaja!

Lukekaa tämä ensin!

Sähköpostiosoite *:

 

Kiitos osoittamastanne kiinnostuksesta koiran ruokinta- ja hyvinvointikyselyämme kohtaan. Kyselyssä kerätään tietoa ruokinnan
lisäksi koirien sairauksista ja mahdollisista sairastumiseen vaikuttavista tekijöistä. Jokainen koiranomistaja voi vastata tähän
kyselyyn, riippumatta koiran rodusta tai iästä, olipa kyseessä 6 kk vanha sekarotuinen lemmikki tai 16-vuotias rotukoira Voitte
antaa meille tiedot myös koirasta, joka on jo siirtynyt tuonpuoleiseen.

Kyselyyn voi vastata useassa erässä kunhan valinnat on tallennettu vastauskertojen välillä. Olemme kiinnostuneita koiranne
emästä ja koiranne pentuajasta kasvattajan luona (alle 8 viikkoa eli alle 2 kk) ja toivomme, että teillä on mahdollisuus kysyä
kasvattajalta pentuajan tietoja. Näin selviää mahdollisia syy-yhteyksiä koirien sairauksien ja elinolojen välillä. Olisi myös
ensiarvoisen tärkeää, että vastaatte mahdollisimman rehellisesti. Minimoimalla vastaamattomien kysymysten määrä ja
vastaamalla tunnollisesti kysymyksiin, toivomme löytäisimme sairauksien ja syiden yhteyksiä. Emme etsi syyllisiä vaan
vastauksia!

Jos koiranne on esim. löytökoira tai olette saaneet koiran sen ollessa jo aikuinen, tai ette tunne kasvattajaa tai jos ette tiedä
mitään koiranne pentu- tai nuoruusiästä, voitte rastittaa kyselyssä ”En tiedä” -kohdan ja siirtyä kyselyssä eteenpäin. Tämä ei
estä osallistumasta kyselyyn. Kyselyn kysymysten yhteydessä ohjeistetaan vastaamista.

Mikäli kysymyksessä ei ole mahdollisuutta vastata ”En tiedä”, kirjoittakaa kyselyn loppuun kysymyksen numero ja selitys. Jos
koiranne on aina syönyt samalla tavalla, voitte myös ruksata isojen ruokinta kysymysten ensimmäisissä lauseissa taulukoiden
yläpäässä ja jättää isot ruokinta osiot vastaamatta.

Koska on tärkeää saada mahdollisimman paljon vastauksia, voitte myös antaa vastauksia useammasta koirastanne eri
lomakkeille. Olemme myös iloisia, jos lähetätte tämän linkin mahdollisimman laajalle kaverijoukolle (kennel-, harraste-,
rotupiirien yms. internet listoille) ja yritätte motivoida heitäkin vastaamaan.

Kyselyssä käytetään seuraavia termejä:

Teollisella ruoalla tarkoitamme sekä koiran kuivaruokaa, koiranmakkaroita, säilykepötköjä ja säilykkeitä.
Kotiruokaa on kaikki ruoka, joka tehdään itse sekä einekset tai pötköissä myytävät pakastetut ”koiran kotiruoat”.
BARF (=Bone And Raw Food) ruoka on tuoreruoka, johon sisältyy luita tai luumassaa ja voi olla kotona tehtyä tai
pakastettua.
Gluteenia on vehnässä, ohrassa sekä rukiissa. Gluteenittomia raaka-aineita ovat esim. riisi, kaura, maissi, peruna, tattari
ja hirssi.

Kyselyssä on paljon automaattisesti aukeavia listoja (pudotusvalikoita) tai pieniä pyöreitä valintalaatikoita, joista voitte klikata
hiirellä yhden vaihtoehdon vastaukseksi. Jos vastausvaihtoehdot ovat neliön muotoisia pieniä laatikoita, voitte laittaa rastin niin
moneen kohtaan kuin tarvitsette. Jos jokin asia puutuu kysymyksenä tai valintalistoilta, palaute on tervetullutta sähköpostitse tai
voitte sitä antaa lisätietoja ruudussa lomakkeen lopussa. Jos kyselyssä on tyhjä laatikko, voitte vastata vapaamuotoisesti
annettuun tilaan. Mikäli ette löydä taulukoiden pudotusvalikoista kaikkia ruoka-aineita, joita syötätte koirallenne tai joista
haluaisitte valita useamman vaihtoehdon kuin joku kysymys antaa myöden, käyttäkää ko. taulukon lopussa olevia "Muu" - kohtia
tietojen antamiseen.

Kun olette vastanneet kysymyksiin, painakaa mitä tahansa lomakkeella olevista "Tallenna vastaukset" -nappeista (niitä on
useampia eri kohdissa lomaketta). Voitte myös keskeyttää vastaamisen ja jatkaa myöhemmin, mutta painakaa tässäkin
tapauksessa "Tallenna vastaukset" -nappia ennen kyselystä poistumista. Saatte ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen linkin,
jonka avulla pääsette palaamaan aiemmin vastattuun kyselolomakkeeseen.

Kun olette saaneet vastauksenne kokonaan valmiiksi ettekä halua enää täydentää sitä myöhemmin, painakaa aivan lomakkeen
lopussa olevaa "Tallenna vastaus valmiiksi" - nappia.

Jos haluatte lisätietoa kyselyn taustasta ja kyselyprojektista, katso lisää yliopiston sivuilta.

Olkaa ystävällinen ja vastatkaa ensin taustakysymyksiin

Tähdellä (*) merkityt ovat pakollisia tietoja

Koiran kutsumanimi *    Koiran virallinen nimi    Koiran rekisterinumero

1. Minkä ikäisenä koiranne tuli teille?

Ruokintakysely http://www.ruokintakysely.fi/
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Noin  kuukautta vanhana
Noin  vuotiaana Syntynyt meillä 

 kpl muita koiria  kpl muita eläimiä, mitä?

Pentu (0-6kk) Nuori (7-12-18kk) Aikuinen  vuotta

Talvella (kk: 12-2) Keväällä (kk: 3-5) Kesällä (kk: 6-8) Syksyllä (kk: 9-11) En tiedä 

Monirotuinen 

Jos koiranne on vain kahden rodun sekoitus

Paino nyt Odotettu aikuispaino Rodun edustajan ihannepaino 

Uros Narttu Kastroitu tai steriloitu 

Koko valk.(>90%) Paljon valk. (>50%) Vähemmän valk. Hyvin vähän/ei ollenkaan valk. 

Hyvin hoikka Hoikka Normaali Lihava Hyvin lihava 

Hyvin ylivilkas ja/tai

hyvin hermostunut 

 Vilkas ja /tai hieman

hermostunut 
Normaali Aika leppoisa Hyvin rauhallinen 

Hyvin aktiivinen Aktiivinen Normaali Laiskahko Hyvin "laiska" 

Kotikoira Metsästys Näyttely- ja siitoskoira Poliisikoira 

Rajakoira Huumekoira Pelastuskoira Agility 

Toko Palveluskoira Avustajakoira Muuta 

Metsästää  kk / vuosi Ajava Noutava Luola Jälki Haukkuva

Pentuna normaalit

perusrokotukset eli 2-4

rokotusta ennen vuoden ikää:

sai rokotukset suositusten mukaan ei saanut en tiedä 

Aikuisena: suositusten mukaan (1-3 vuoden välein

riippuen rokotteesta) 
harvemmin ei ollenkaan 

Normaalit pentu-

madotukset eli alle

vuoden ikää 2-10

madotusta:

sai ei saanut en tiedä   

Aikuisena:
joka vuosi 2 kertaa tai yli joka vuosi kerran joka toinen vuosi 

 harvemmin ei ole ikinä saanut en tiedä 

Meillä poltettiin  savuketta päivässä Harvoin sisällä Pääasiassa sisällä Vain ulkona

Meillä poltetaan  savuketta päivässä Harvoin sisällä Pääasiassa sisällä Vain ulkona

Kerrostalossa Rivitalossa Omakotitalo, puutalo Omakotitalo, ei puutalo 

erittäin puhdas hyvin puhdas normaalin puhdas ei niin puhdas ei ollenkaan puhdas 

päivittäin monta kertaa 1 kerran/vrk 1 kerran/viikko 1 kerran/kk 1 kerran/vuosi 

Kerrostalossa Rivitalossa Omakotitalo, puutalo Omakotitalo, ei puutalo 

Keskuslämmitys Puulämmitys Öljylämmitys Maalämpölämmitys 

Onko taloudessanne muita eläimiä?

2. Koiranne ikä nyt:

3. Milloin koiranne syntyi?

4. Koiranne rotu?

5. Koiranne paino

6. Koiranne sukupuoli

7. Koiranne väritys (meitä kiinnostaa tässä kysymyksessä vain valkoiset (=valk.) karva-alueet)?

8. Koiranne ravitsemustila normaalisti (normaali alla = kylkiluut tuntuu muttei selkäranka selästä)

9. Koiranne luonne normaalisti

10. Koiranne aktiivisuus normaalisti

11. Koiranne pääkäyttö

12. Jos koiranne metsästää

13. Rokotukset

14. Madotus

15. Tupakoiko joku/jotkut teidän talossa sisällä niin että koira on samoissa tiloissa?

16. Missä koirasi asuu nyt?

Onko teidän kotinne:

Koira kulkee rappusissa:

Koira on aiemmin asunut myös:

17. Onko teillä pääasiassa
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Keskusilmastointi Ilma-lämpöpumppu Painovoimailmastointi 

Ei ole tarhaa/pihaa On piha, jossa voi olla irrallaan On tarha, jossa voi olla irrallaan

Ei ole ikinä pihalla On ketjussa pihalla 

tuntia/vrk

On päivittäin pihalla tai tarhassa vapaana 

 tuntia/vrk

Ei ole ikinä vapaana On miltein aina vapaana On vapaana koirapuistossa 

On vapaana tarhassa / pihalla On vapaana metsäkävelyillä 

On vapaana mökillä On vapaana muualla, missä? 

Lomilla Mökillä Touko-lokakuun Talvella 

Viikonloppuisin Ei ole eroa lomilla tai viikonloppuisin yms. 

Kaulapantaa

leveys noin  cm

materiaali 

Valjaita 

tyyppi   

materiaali 

Kuonopantaa tarvittaessa 

Käytän flexiä 

Ei On Harvoin Usein vv kk

2 6

18. Onko koirallasi piha

19. Miten koirasi on vapaana (ilman hihnaa)

Missä koirasi on vapaana?

Milloin koirasi on enemmän vapaana?

20. Käyttääkö koirasi

21. Onko koirallanne ollut seuraavia sairauksia? Valitse 1-4 rastia per rivi + alkamisikä, jos sairastanut

 
Sairastanut On sairastanut

Alkoi iässä
Sairastaa
edelleen

Loppui
ruokinnan
vaihdoksen
jälkeen

En ole huomannut,
että ruokinta olisi
auttanut

Sairauksia       

Esim. sairaus

Korvatulehdusta

Ihotulehduksia (esim. ihottumaa,
hot-spot)

Demodikoosia

Varvasvälitulehduksia (=
furunkuloosi)

”Allergiaa”, atopiaa, (iho-oireita)

Achantosis nigrificans

Seborrhea

”Allergiaa”, vatsan yliherkkyyttä,
IBD…

Muita suolisto-ongelmia tai
sairauksia

Hammaskiveä

Keuhkosairauksia

Anaalirauhastulehdusta

Rasvapatteja

Syöpä-sairauksia

Diagnoosi 

Epilepsiaa

AIHAa

Cushingin tauti

Addisonin tauti

Haiman vajaatoiminta

Kilpirauhasen vajaatoimintaa
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Onko koiraltanne leikattu
vierasesine suolistosta?

Ei On   Muu, mikä?

Sairaus Jos ei ollut luettelossa, mikä 

Alkoi  sitten. Ei sairasta 

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Silmäsairautta

Diagnoosi 

Virtsatietulehduksia

Virtsankarkailua

Virtsakivitautia

Diagnoosi 

Munuais-sairautta

Diagnoosi 

Diabetestä (sokeritauti)

Sydänsairauksia

Diagnoosi 

Luusto-ongelmia       

- Osteokondrosis dissecans (OD)

- HOD

- panostitis

- murtuma

- Luusyöpä

Nivelongelmia       

- lonkkavika, -dysplasia, -nivelrikko

Diagnoosi 

- kyynärpään dysplasia, - nivelrikko

Diagnoosi 

- ristisiteen ongelmat

- polvinivelrikko

- patella luksaatio

- Löysät ranteet

- Nivelrikko/muut nivelet

Selkä-ongelmia       

- sillottumat eli spondyloosi

- degeneratiivinen myelopatia

- mäyräkoirahalvaus/välilevysairaus

- embolus

22. Sairastaako koiranne jotain muuta kroonista sairautta?

23. Onko koiranne jatkuvalla lääkityksellä, millä?

Kysymyksiä koiranne emästä:

Joudutte ehkä ottamaan koiranne kasvattajaan yhteyttä. Jos osaatte vastata osaan kysymyksistä 24-28 niin olemme jo

kiitollisia. Jos ette millään saa tietoonne vastauksia emästä ja ette itse tiedä, rastittakaa tähän  ja siirtykää sitten
kysymykseen 29.

24. Rokotettiinko EMÄ tiineyden aikana tai juuri ennen?

25. Madotettiinko EMÄ tiineyden aikana tai juuri ennen?

Ruokintakysely http://www.ruokintakysely.fi/

4 / 15 14.4.2010 9:44



Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Ei On Harvoin Usein vv kk

2 6

26. Muistatko/tiedätkö mitä koirasi EMÄ söi koirasi tiineyden aikana?

27. Muistatko/tiedätkö mitä koirasi EMÄ söi koirasi imetysajan aikana?

28. Tiedättekö, onko koiranne EMÄ sairastanut seuraavia sairauksia? Valitse 1-4 rastia per rivi + alkamisikä, jos
sairastanut

 
Sairastanut On sairastanut

Alkoi iässä
Sairastaa
edelleen

Loppui
ruokinnan
vaihdoksen
jälkeen

En ole huomannut,
että ruokinta olisi
auttanut

Sairauksia       

Esim. sairaus

Korvatulehdusta

Ihotulehduksia (esim. ihottumaa,
hot-spot)

Demodikoosia

Varvasvälitulehduksia (=
furunkuloosi)

”Allergiaa”, atopiaa, (iho-oireita)

Achantosis nigrificans

Seborrhea

”Allergiaa”, vatsan yliherkkyyttä,
IBD…

Muita suolisto-ongelmia tai
sairauksia

Hammaskiveä

Keuhkosairauksia

Anaalirauhastulehdusta

Rasvapatteja

Syöpä-sairauksia
Diagnoosi 

Epilepsiaa

AIHAa

Cushingin tauti

Addisonin tauti

Haiman vajaatoiminta

Kilpirauhasen vajaatoimintaa

Silmäsairautta

Diagnoosi 

Virtsatietulehduksia

Virtsankarkailua

Virtsakivitautia

Diagnoosi 

Munuais-sairautta

Diagnoosi 

Diabetestä (sokeritauti)

Sydänsairauksia

Diagnoosi 

Luusto-ongelmia       

- Osteokondrosis dissecans (OD)
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Onko koiranne emältä
leikattu vierasesine
suolistosta?

Ei On   Muu, mikä?

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Monta kertaa päivässä Kerran päivässä Muutaman kerran viikossa Muutaman kerran kuukaudessa 

Ei ollenkaan En tiedä 

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

Pääasiassa liukas lattia Pääasiassa ei-liukas lattia Ulkona liukas jää Maalattia/nurmikko 

Sanomapaperia Pehmeä alusta, mattoja En tiedä 

Arvioi pennun lepoaika (sisältää sekä päivä- että yöunen), tuntia / vuorokausi: En tiedä 

hyvin pullea pullea normaali hoikka hyvin hoikka 

Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

- HOD

- panostitis

- murtuma

- Luusyöpä

Nivelongelmia       

- lonkkavika, -dysplasia, -nivelrikko

Diagnoosi 

- kyynärpään dysplasia, - nivelrikko

Diagnoosi 

- ristisiteen ongelmat

- polvinivelrikko

- patella luksaatio

- Löysät ranteet

- Nivelrikko/muut nivelet

Selkä-ongelmia       

- sillottumat eli spondyloosi

- degeneratiivinen myelopatia

- mäyräkoirahalvaus/välilevysairaus

- embolus

Kysymyksiä koiranne alku-pentuajasta (0-2 kk):

Jos osaatte vastata osaan kysymyksistä 29-32, niin olemme jo kiitollisia. Jos ette millään saa tietoonne vastauksia pentuiästä

ja ette itse tiedä, rastittakaa tähän  ja siirtykää kysymykseen 33.

29. Tiedätkö miten usein koirasi oli ulkona PIKKU PENTUNA (alle luovutusikäisen 2 kk)?

30. Millainen koirasi alusta oli PIKKU PENTUNA (alle luovutusikäinen 2 kk)? (liukas= esim. parketti,
lakattu puu, liukas muovi, kivilaatta)

31. Tiedätkö miten usein koirasi lepäsi PIKKU PENTUNA (alle luovutusikäisen 2 kk)?

Millainen pentu hän oli:

32. Muistatko/voitko selvittää mitä koirasi söi ensimmäiset 2 kuukautta eli ennen kuin se tuli teille
(emän maidon lisäksi)?

Kysymyksiä koiranne pentuajasta (2-6 kk):

Jos osaatte vastata osaan kysymyksistä 33-39, niin olemme jo kiitollisia. Jos ette omistaneet koiraa silloin kun se oli 2-6 kk

vanha ja jos ette millään saa tietoonne vastauksia pentuiästä ja ette itse tiedä, rastittakaa tähän  ja siirtykää sitten
kysymykseen 40.

33. Minkälaiset ohjeet saitte kasvattajalta liikunnan suhteen?
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Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan 

3 kk:n ikäisenä: Alle 30 min./ päivä 30-60 min./ päivä 60-120 min./ päivä 

Yli 2 tuntia päivässä  tuntia / päivä

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

4 kk:n ikäisenä: Alle 30 min./ päivä 30-60 min./ päivä 60-120 min./ päivä 

Yli 2 tuntia päivässä  tuntia / päivä

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

5 kk:n ikäisenä: Alle 30 min./ päivä 30-60 min./ päivä 60-120 min./ päivä 

Yli 2 tuntia päivässä  tuntia / päivä

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

6 kk:n ikäisenä: Alle 30 min./ päivä 30-60 min./ päivä 60-120 min./ päivä 

Yli 2 tuntia päivässä  tuntia / päivä

Arvioi pennun aika auringonvalossa (ulkona, ei lasin läpi),  tuntia / päivä

Pääasiassa liukas lattia Pääasiassa ei liukas lattia Ulkona liukas jää Maalattia/nurmikko 

Sanomapaperia Pehmeä alusta, mattoja En tiedä 

Arvioi pennun lepoaika (sisältää sekä päivä- että yöunen), tuntia / vuorokausi: En tiedä 

hyvin pullea pullea normaali hoikka hyvin hoikka 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan En saanut tätä ohjetta 

Koiraa ei saa liikuttaa vapaasti ennen  kk:n ikää

Koiraa ei saa kävelyttää rappusissa ennen  kk:n ikää

”Koiraa saa liikuttaa miten vain”

Sain tällaisen ohjeen: (kirjoita)

34. Miten paljon vuorokaudessa liikutitte/lenkititte pentua iässä 3-7 kk?

35. Millainen koirasi alusta oli ISOMPANA PENTUNA (2-6 kk)? (liukas= esim. parketti, lakattu puu,
liukas muovi, kivilaatta)

36. Tiedätkö miten usein koirasi lepäsi ISOMPANA PENTUNA (2-6 kk vanhana)?

Millainen pentu hän oli:

37. Minkälaiset ohjeet saitte kasvattajalta penturuokinnan suhteen?
”Koiralle ei saa antaa mitään kotiruokaa, ainoastaan tiettyä kuivamuonaa”

”Koiralle saa antaa vain tiettyä kuivamuonaa plus piimää”

Koiralle tehdään sekoitus kotiruuasta ja teollisesta ruuasta sisältäen esim. 

Sain tällaisen ohjeen: (kirjoita)
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Noudatin täydellisesti Noudatin osittain En noudattanut ollenkaan 

Tarkenna, minkä ikäinen koira oli kun se söi kuten alla: noin -  kuukautta vanha

En muista ollenkaan Koira ei ollut silloin meillä 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

  

  

  

 
 

 

  

  

38. Mitä koiranne söi ISOMPANA PENTUNA (2-6 kk)?
Lisäohjeet: Jos ette esim. syötä jotakin alla olevaa ollenkaan, niin "Valitse"-valikosta ei tarvitse valita mikään, vaan laitatte
vain merkin ensimmäisen nappi-rivin 1-kohtaan. Jos taas syötätte esim. kuivamuonaa mutta ette muista mikä se oli nimeltään,
tai jos syötätte juustoa mutta ette muista mitä, niin ei tarvitse valita mikään ”Valitse”-valikosta mutta täytätte aina kuitenkin
nappi-rivin. Kiitos.

Rastittakaa yksi sopiva vaihtoehto per rivi: 1 = ei koskaan, 2 = muutaman kerran vuodessa, 3 = muutaman
kerran kuukaudessa, 4 = muutaman kerran viikossa, 5 = aina / miltei aina / päivittäin)

Kuivamuonaa Koirille tarkoitettua säilykeruokaa tai koiramakkaraa

Sairauksien erikoisruuat Koirille tarkoitettua tuoreruokaa

Kypsennyttyä lihaa Kypsentämätöntä lihaa

Kypsennettyjä sisäelimiä Kypsentämättömiä sisäelimiä

Kypsennettyä kalaa Kypsentämätöntä kalaa

Kypsennettyjä luita tai rustoluita Kypsentämättömiä luita tai rustoja

Kypsennettyä naudan mahaa Naudan mahaa raakana

Kypsennettyä kananmunaa Kypsentämätöntä kananmunaa

Nakki, lenkkimakkara yms. Verilätyt

Maksalaatikko
Ruoantähteitä tai ihmisille tarkoitettua ruokaa (esim. kaikki
tähteet, eineksiä, laatikoita)

Fermentoitua lihaa Kuivattuja eläintenosia (esim sian tai lampaankorvia, härän
häntiä, kuivattua kanaa)

Maitoa Jäätelöä

Maitotuotteet Juustot

Kypsennettyjä vihanneksia Kypsentämättömiä vihanneksia

Fermentoitua viljaa Fermentoituja kasviksia

Kypsentämättömiä hedelmiä Kypsentämättömiä marjoja

Keitettyä riisiä Muita viljatuotteita
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Mitä? 

durra  hirssi  intiaaniriisi

italianpantaheinä  kaura  ohra

riisi  ruis  speltti

tattari  tefheinä  vehnä

Mitä? Mitä? 

Voisitteko arvioida miten iso osuus 2-8 kk ikäisen koiranne ruuasta on kuivamuonaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 2-8 kk ikäisen koiranne ruuasta oli muuta teollista ruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 2-8 kk ikäisen koiranne ruuasta oli kotiruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 2-8 kk ikäisen koiranne ruuasta oli BARFia? %

Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Tarkenna, minkä ikäinen koira oli kun se söi kuten alla: noin -  vanha

Koira on aina syönyt samalla tavalla kuin kysymyksessä no. 38 En muista ollenkaan Koira ei ollut silloin meillä 

Perunaa Pastaa, couscousia

Leipää Gluteenitonta leipää

Kuivamuonaa makupaloina Koirankeksejä

Kuivattuja sisäelimiä Kuivattua kalaa

Puruluita (nahasta valmistettuja) Ulkona keppejä

Ulkona raatoja yms. Ulkona ruohoa

Multaa Savea, kiviä

Ulkona vettä lätäköistä yms.

Ulkona ulosteita

Kasvisöljyä Eläinperäiset öljyt ja rasvat

Öljytuotteet

Yrjölän puuroa, merkitse myös käytetyt viljat:

Muu Muu

Täytitkö varmasti kaikki? Tarkastathan vielä kerran? Kiitos!

39. Jos et vastannut kysymykseen 38. niin vaikka et muista kaikkea niin muistatko/tiedätkö mitä
koirasi pääasiassa söi noin 2-6 kk:n iässä?

Kysymyksiä koiranne nuoruusajasta (pieni rotu 6-12kk, iso rotu 6-18kk):

Jos osaatte vastata osaan kysymyksistä 40-41, niin olemme jo kiitollisia. Jos ette omistaneet koiraa silloin kun se oli 6-18 kk

vanha ja jos ette millään saa tietoonne vastauksia pentuiästä ja ette itse tiedä, rastittakaa tähän  ja siirtykää sitten
kysymykseen 42.

40. Mitä koiranne söi noin 6-12 (-18) kk vanhana?
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 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

  

  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

Rastittakaa sopiva vaihtoehto: 1 = ei koskaan, 2 = muutaman kerran vuodessa, 3 = muutaman kerran
kuukaudessa, 4 = muutaman kerran viikossa, 5 = aina / miltei aina / päivittäin)

Kuivamuonaa Koirille tarkoitettua säilykeruokaa tai koiramakkaraa

Sairauksien erikoisruuat Koirille tarkoitettua tuoreruokaa

Kypsennyttyä lihaa Kypsentämätöntä lihaa

Kypsennettyjä sisäelimiä Kypsentämättömiä sisäelimiä

Kypsennettyä kalaa Kypsentämätöntä kalaa

Kypsennettyjä luita tai rustoluita Kypsentämättömiä luita tai rustoja

Kypsennettyä naudan mahaa Naudan mahaa raakana

Kypsennettyä kananmunaa Kypsentämätöntä kananmunaa

Nakki, lenkkimakkara yms. Verilätyt

Maksalaatikko
Ruoantähteitä tai ihmisille tarkoitettua ruokaa (esim. kaikki
tähteet, eineksiä, laatikoita)

Fermentoitua lihaa Kuivattuja eläintenosia (esim sian tai lampaankorvia, härän
häntiä, kuivattua kanaa)

Maitoa Jäätelöä

Maitotuotteet Juustot

Kypsennettyjä vihanneksia Kypsentämättömiä vihanneksia

Fermentoitua viljaa Fermentoituja kasviksia

Kypsentämättömiä hedelmiä Kypsentämättömiä marjoja

Keitettyä riisiä Muita viljatuotteita

Perunaa Pastaa, couscousia

Leipää Gluteenitonta leipää

Kuivamuonaa makupaloina Koirankeksejä

Kuivattuja sisäelimiä Kuivattua kalaa

Puruluita (nahasta valmistettuja) Ulkona keppejä

Ulkona raatoja yms. Ulkona ruohoa
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Mitä? 

durra  hirssi  intiaaniriisi

italianpantaheinä  kaura  ohra

riisi  ruis  speltti

tattari  tefheinä  vehnä

Mitä? Mitä? 

Voisitteko arvioida miten iso osuus 6-18 kk ikäisen koiranne ruuasta oli kuivamuonaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 6-18 kk ikäisen koiranne ruuasta oli muuta teollista ruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 6-18 kk ikäisen koiranne ruuasta oli kotiruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus 6-18 kk ikäisen koiranne ruuasta oli BARFia? %

Pääasiassa liukas lattia Pääasiassa ei liukas lattia Ulkona liukas jää Maalattia/nurmikko 

Sanomapaperia Pehmeä alusta, mattoja En tiedä 

Arvioi pennun lepoaika (sisältää sekä päivä- että yöunen), tuntia / vuorokausi: En tiedä 

Lähinnä kotiruokaa Lähinnä teollista muonaa Sekoitus molemmista En tiedä / en muista 

Muistatko mitä 

Arvioitko että se oli gluteenitonta? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

 Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

Merkitse minkä ikäinen koira oli kun se söi kuten alla: noin -  vuotta vanha

Koira on aina syönyt samalla tavalla kuin kysymyksessä no. 38  tai kuin kysymyksessä no. 40 . Tätä kohtaa ei tarvitse
täyttää, jos koira vielä pentu- tai kasvuiässä.

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5

Multaa Savea, kiviä

Ulkona vettä lätäköistä yms.

Ulkona ulosteita

Kasvisöljyä Eläinperäiset öljyt ja rasvat

Öljytuotteet

Yrjölän puuroa, merkitse myös käytetyt viljat:

Muu Muu

Täytitkö varmasti kaikki? Tarkastathan vielä kerran? Kiitos!

Millainen koirasi alusta oli 6-18kk ikäisenä? (liukas= esim. parketti, lakattu puu, liukas muovi, kivilaatta)

Tiedätkö miten usein koirasi lepäsi 6-18 kk ikäisenä?

41. Jos et vastannut kohtaan 40 niin muistatko/tiedätkö mitä koirasi pääasiassa söi nuorena koirana?

Kysymyksiä aikuisen koiranne ruokinnasta ja terveydestä ( > 1 v):

Jos aikuinen koiranne on aikaisemmin syönyt eri lailla kun se syö nyt, täyttäkää silloin kysymys 42. Jos aikuinen koiranne on
aina syönyt suunnilleen samalla tavalla, täyttäkää silloin vain kysymys 46. Täyttäkää tämä osio ajatellen mitä teidän AIKUINEN
koiranne syö nyt. Jos aikuinen koiranne on aikaisemmin syönyt eri lailla kun se syö nyt voitte yrittää saada sen selitettyä
kysymyksissä 43-44.

42. Mitä koiranne on syönyt viimeisen vuoden aikana?

Rastittakaa sopiva vaihtoehto: 1 = ei koskaan, 2 = muutaman kerran vuodessa, 3 = muutaman kerran
kuukaudessa, 4 = muutaman kerran viikossa, 5 = aina / miltei aina / päivittäin)
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Kuivamuonaa Koirille tarkoitettua säilykeruokaa tai koiramakkaraa

Sairauksien erikoisruuat Koirille tarkoitettua tuoreruokaa

Kypsennyttyä lihaa Kypsentämätöntä lihaa

Kypsennettyjä sisäelimiä Kypsentämättömiä sisäelimiä

Kypsennettyä kalaa Kypsentämätöntä kalaa

Kypsennettyjä luita tai rustoluita Kypsentämättömiä luita tai rustoja

Kypsennettyä naudan mahaa Naudan mahaa raakana

Kypsennettyä kananmunaa Kypsentämätöntä kananmunaa

Nakki, lenkkimakkara yms. Verilätyt

Maksalaatikko
Ruoantähteitä tai ihmisille tarkoitettua ruokaa (esim. kaikki
tähteet, eineksiä, laatikoita)

Fermentoitua lihaa Kuivattuja eläintenosia (esim sian tai lampaankorvia, härän
häntiä, kuivattua kanaa)

Maitoa Jäätelöä

Maitotuotteet Juustot

Kypsennettyjä vihanneksia Kypsentämättömiä vihanneksia

Fermentoitua viljaa Fermentoituja kasviksia

Kypsentämättömiä hedelmiä Kypsentämättömiä marjoja

Keitettyä riisiä Muita viljatuotteita

Perunaa Pastaa, couscousia

Leipää Gluteenitonta leipää

Kuivamuonaa makupaloina Koirankeksejä

Kuivattuja sisäelimiä Kuivattua kalaa

Puruluita (nahasta valmistettuja) Ulkona keppejä

Ulkona raatoja yms. Ulkona ruohoa

Multaa Savea, kiviä

Ulkona vettä lätäköistä yms.
Ulkona ulosteita
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Mitä? 

durra  hirssi  intiaaniriisi

italianpantaheinä  kaura  ohra

riisi  ruis  speltti

tattari  tefheinä  vehnä

Mitä? Mitä? 

Voisitteko arvioida miten iso osuus aikuisen koiranne ruuasta on kuivamuonaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus aikuisen koiranne ruuasta on muuta teollista ruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus aikuisen koiranne ruuasta on kotiruokaa? %

Voisitteko arvioida miten iso osuus aikuisen koiranne ruuasta on BARFia? %

Pääasiassa liukas lattia Pääasiassa ei liukas lattia Ulkona liukas jää Maalattia/nurmikko 

Sanomapaperia Pehmeä alusta, mattoja En tiedä 

Miten paljon aikuinen koirasi lepää, tuntia / vuorokausi: En tiedä 

a) Miltei tai täysin teollisesta vaihdoin ½ koti + ½ teolliseen ruokaan

b) Miltei tai täysin teollisesta kokonaan kotiruokaan

c) Miltei tai täysin teollisesta ruuasta BARFiin

d) Kotiruuasta täysin teolliseen

e) Kotiruuasta täysin BARFiin

f) Barfista teolliseen

g) Barfista kotiruokaan

h) Teollisesta teolliseen ruokaan

i) ½ koti + ½ teollisesta ruuasta teolliseen ruokaan

Hinta Saatavuus Jonkun suosittelema Sairaus Lihoi 

Vaihtelua koiralle Ilmavaivat Haiseva henki Ruokahaluttomuus 

Etsinyt parempaa ruuansulatuksen suhteen Luustovaivoja nuorena Nivelrikkoruokaan 

Ruuat vaihdettiin toisen koiran takia Koiralla aina eri ruuat Vaihdan ruokamerkkiä välillä 

Muu syy, mikä 

Jos syy oli sairaus, auttoiko ruokinnan muutos siihen? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Jos syy oli sairaus, mikä vaihto auttoi? Valitse joku vaihtoehdoista (a-i): 

a) Miltei tai täysin teollisesta vaihdoin ½ koti + ½ teolliseenruokaan

b) Miltei tai täysin teollisesta vaihdoin ½ koti + ½ teolliseenruokaan

c) Miltei tai täysin teollisesta ruuasta BARFiin

Kasvisöljyä Eläinperäiset öljyt ja rasvat

Öljytuotteet

Yrjölän puuroa, merkitse myös käytetyt viljat:

Muu Muu

Täytitkö varmasti kaikki? Tarkastathan vielä kerran? Kiitos!

Millainen aikuisen koirasi alusta on? (liukas= esim. parketti, lakattu puu, liukas muovi, kivilaatta)

Miten usein koirasi lepää?

43. Missä iässä olette vaihtaneet koiranne dieettiä?. Alla voitte kertoa kolmesta vaihdosta. Jos ette
halua vastata tähän kysymykseen, siirtykää kysymykseen 44 tai 45.

Ensimmäisen kerran kun koira oli noin  vuotta, silloin vaihdoin:

Mikä oli syy, että vaihdoitte dieettiä?

Toisen kerran kun koira oli noin  vuotta, silloin vaihdoin:
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d) Kotiruuasta täysin teolliseen

e) Kotiruuasta täysin BARFiin

f) Barfista teolliseen

g) Barfista kotiruokaan

h) Teollisesta teolliseen ruokaan

i) ½ koti + ½ teollisesta ruuasta teolliseen ruokaan

Hinta Saatavuus Jonkun suosittelema Sairaus Lihoi 

Vaihtelua koiralle Ilmavaivat Haiseva henki Ruokahaluttomuus 

Etsinyt parempaa ruuansulatuksen suhteen Luustovaivoja nuorena Nivelrikkoruokaan 

Ruuat vaihdettiin toisen koiran takia Koiralla aina eri ruuat Vaihdan ruokamerkkiä välillä 

Muu syy, mikä 

Jos syy oli sairaus, auttoiko ruokinnan muutos siihen? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Jos syy oli sairaus, mikä vaihto auttoi? Valitse joku vaihtoehdoista (a-i): 

a) Miltei tai täysin teollisesta vaihdoin ½ koti + ½ teolliseenruokaan

b Miltei tai täysin teollisesta kokonaan kotiruokaan

c) Miltei tai täysin teollisesta ruuasta BARFiin

d) Kotiruuasta täysin teolliseen

e) Kotiruuasta täysin BARFiin

f) Barfista teolliseen

g) Barfista kotiruokaan

h) Teollisesta teolliseen ruokaan

i) ½ koti + ½ teollisesta ruuasta teolliseen ruokaan

Hinta Saatavuus Jonkun suosittelema Sairaus Lihoi 

Vaihtelua koiralle Ilmavaivat Haiseva henki Ruokahaluttomuus 

Etsinyt parempaa ruuansulatuksen suhteen Luustovaivoja nuorena Nivelrikkoruokaan 

Ruuat vaihdettiin toisen koiran takia Koiralla aina eri ruuat Vaihdan ruokamerkkiä välillä 

Muu syy, mikä 

Jos syy oli sairaus, auttoiko ruokinnan muutos siihen? Kyllä Ei En tiedä / en muista 

Jos syy oli sairaus, mikä vaihto auttoi? Valitse joku vaihtoehdoista (a-i): 

Mille ruoka-aineelle epäilet että koira on yliherkkä tai allerginen (antaa iho-, korva, silmä, ja/tai tassuoireita)?

   Muu 

Mikä ruoka-ainetta epäilet, ettei koira pysty kunnolla sulattamaan eli aiheuttaa ilmavaivoja, ripulia tai muita suolisto-

ongelmia?    Muu 

Vaikutus Muu vaikutus 

On, ollut jo Ei ole En tiedä, mikä se on 

On ollut, lopetimme sen  sitten, koska 

1 kertaa/vrk 2-3 kertaa/vrk Ruokaa on jatkuvasti tarjolla 

Mikä oli syy, että vaihdoitte dieettiä?

Kolmannen kerran kun koira oli noin  vuotta, silloin vaihdoin:

Mikä oli syy, että vaihdoitte dieettiä?

44. Epäiletkö, että koirallasi on ruoka-allergia?

Tähän voit vielä kirjoittaa, jos edelliset kysymykset eivät selitä koko tapahtumaketjua koiran ruuan ja sairauden välillä.

45. Oletteko itse huomanneet, että ruokinta vaikuttaisi koiran terveydentilaan jollakin lailla?

46. Onko koiranne BARF dieetillä?

47. Kuinka usein annatte koirallanne ruokaa?
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Nappulat annan kuivana kostutettuna

Valitse listasta 

Valitse listasta 

Valitse listasta 

Valitse listasta 

Valitse listasta 

Muu, mitä? 

Omistajan nimi Koiran nimi 

Koiran syntymäaika Koiran rekisterinumero 

Olen jo antanut Lohen ryhmälle koirastani verinäytteen En ole En tiedä 

Nimi:

Osoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Puhelin:

Kyllä Ei

Jos olette vastanneet kaikkiin haluamiinne kysymyksiin
ettekä aio enää täydentää vastaustanne myöhemmin,
painakaa "Lähetä valmis kysely" - nappia.

Lähetä valmis kyselyLähetä valmis kyselyLähetä valmis kyselyLähetä valmis kysely

 Jos aiotte vielä täydentää vastaustanne myöhemmin,
painakaa "Tallenna vastaukset" - nappia.

Tallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastauksetTallenna vastaukset

48. Mitä lisäravinteita (pillereitä, pulvereita, liuoksia…vitamiineja, kondroitiineja, glukosamiineja,
maitohappobakteereita yms.) koiranne syö nyt? Voit halutessasi valita viisi erilaista

49. Teemme yhteistyötä Hannes Lohen geenitutkimusryhmän kanssa. Pystymme käyttämään näitä
tietoja tässä yhteistyössä vain, jos annatte meille joko koiran koko virallisen nimen + syntymäpäivän
tai rekisterinumeron. Jos ette kuitenkaan halua, tähän kysymykseen ei tarvitse vastata mitään. Tässä
meidän tutkimuksessamme antamianne tietoja pystytään käyttämään ilman näitä tietoja.

Voitte kuitenkin pyytää eläinlääkärinne ottamaan koirastanne verta ja lähettämään sen Lohelle kun käytte eläinlääkärissä muun
toimenpiteen vuoksi.

50. Haluatteko kommentoida lisää?

Saatte tästä lomakekoodin joka on koirakohtainen eli jos täytätte tämän lomakkeen monelle eri
koirallenne saatte jokaiselle oman koodin. Tälle koiralle koodi on "12712274355092". Koodin avulla
voimme kohdentaa myöhemmin mahdollisesti esitettävät kysymykset juuri teidän koirallenne. Syksyllä
ilmoitamme teille kun seuraava kyselymme on valmis, se tulee olemaan seurantakysely jolloin viikon
aikana mittaatte kaiken mitä annatte koirallenne. Kivaa!!!

KIITOS VASTAUKSISTANNE!

Lisätietoja tutkimuksesta antaa ELT Anna Hielm-Björkman, (anna.hielmbjorkman@gmail.com). Tutkimus julkaistaan
kansainvälisissä julkaisuissa sekä Koiramme lehdessä. Omat tiedot eivät ole pakollisia, mutta saatamme ottaa teihin yhteyttä,
jos meillä on teidän tietonne. Saatamme myös pyytää teitä osallistumaan johonkin tutkimukseen.

Ja viimeiseksi, saako teihin ottaa yhteyttä mahdollisen tutkimuksen tiimoilta?
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